
Nova administração

Secretaria de
Mobilidade

Urbana é desafio
Criação da pasta é um apelo da população e será a grande novidade na

gestão do prefeito eleito Dieter Janssen (PP). Tema foi assunto na campanha.
Páginas

Paredesmais bonitas em casa

Revestimentos, novos tipos de tinta - como a lousa e á imantada,
adesivos diversos. São muitas as opções para embelezar as
paredes, tornando o ambiente mais charmoso.

Acup1U1tura
Umaaliadapara obem estar de gestantes
Terapia ajuda a aliviar vários sintomas incômodos durante a

gestação e auxilia na produção de leitematerno. No Oriente, a
Acupuntura é utilizada hámais de cincomil anos. Página 15
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Indústria
catarinense
A indústria de Santa Catarina,

registrou queda na produção
e nas vendas em setembro
deste ano. Conforme o IBGE,
a produção industrial recuou
8,3% sobre setembro de 201l.
As vendas reais, pesquisadas
pela Federação das Indústrias
(Fiesc), tiveram retração de

'7,9% em setembro no confronto
com agosto, com queda no
faturamento dos 16 setores da
indústria de transformação
pesquisados. As exportações do
Estado em outubro registraram
decréscimo de 13,6% em relação
ao mesmo período no ano
passado. A explicação -

parcial- é o número de
dias úteis trabalhados.

Enfausto

se 2012
Núcleo de Automecânicas está
ultimando os preparativos para
este evento que será realizado
nos dias 22 e 23 de novembro. O

local do evento será o Parque de
Eventos de Jaraguá do Sul.

Raumak
A fabricante de máquinas de
embalar anuncia o aumento

no portfólio de Encaixotadora
Automática. O equipamento .

"

está sendo configurado para uma
grande variedadê de produtos 'e

I /I

agora também entra no segmento
de'fraseo's/garrafas 'plástlcãS:'otI

"

em vidro. Em grande parte das

" indústrías,» setor de embalagem
é onde se concentra um grande

,
potencial de melhorias e. 'I

aumento na produtividade.
!' ,

Custos e pre'ço'
AAssociação Empresarial de
Iaragua do Sul (Cejas) oferece vagas
ao treinamento "Gestão estratégica

, de custos e formação do preço
de vendas", nos dias 29 e 30 de
novembro. Voltado a executivos das
áreas administrativa, financeira,
custos, compras, contabilidade e

de empresas de todos os portes
e segmentos que necessitam de
conhecimentos sobre o tema, o

programa seráministrado por
IerryMiyoshi Kato, graduado
emAdministração pelaUEL,
especialista em finanças pela
UniFAE, mestre e doutor pela
UFSC. Informações e inscrições no
setor de Capacitação Empresarial
do Cejas: (47) 3275-7017 ou pelo
e-mail treinamento@acijs.com.br.
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US$ 1716,480

Asecretaria de Estado da Agri
cultura e da Pesca comemo

ra o crescimento da produção de

leite no Estado, que já responde
por 7,8% da produção nacional.

Em nossa região, no entanto, não
mostra este dinamismo. Na verda

de, a produção agrícola, especial
mente em Jaraguá do Sul, tende ao
desaparecimento.
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DIVULGAÇÃO

Estágios
No momento, o IEL/SC conta com

240 vagas de estágio, ofertadas por
empresas que utilizam a entidade

ligada à Fiesc para localizar os
melhores candidatos para suas vagas.

Espaço empresarial
AAcijs/Apevi disponibiliza para as empresas a

oportunidade de apresentarem produtos e serviços
diretamente para os participantes das plenárias, em
um espaço específico que conta sempre com um

� coquetel. Na próxima segunda-feira, dia 19, Clodoaldo

Tomazelli, gestor comercial daVestesbr Ltda.,
apresentará a plataforma de e-commerce B2B.

Elétrica F E

47-3370-4273

47-9700-4089
Instalação e

Manutenção Elétrica
Res. Com. Ind.

www.funke.co.rjeletricaheinz@funke.com.br
Rua Araquari, 1 8 - Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - seEncontro regional

Estão sendo comercializadas as credenciais para o 6°

Encontro Regional de Jovens Empreendedores, que
acontece no próximo dia 28, apartir das 20h, no Centro
Cultural da Scar. O evento é promovido pelo Núcleo de
Jovens Empreendedores daAcijs/Apevi e neste ano traz a
Jaraguá do Sul a palestra "O Sucesso anda de Limousine",
com JotaAbussafi, conhecido como o Jota deMiami.
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LOTOMANIA
SORTEIO N° 1297
16 - 19 - 25 - 26 - 27
29 - 31 - 32 - 35 - 44
48 - 52 - 53 - 59 - 76
79 - 81 - 82 - 87 - 90

LOTERIA FEDERAL

EXTRAÇÃO N° 04710
1 ° 06,248 250,000,00
2° 34,843 16,300,00
3° 60.208. 15,500,00
4° 49.775 '15,000,00
5° 40.362 13.768,00

MEGASENA
SORTEIO N° 1442
12 - 13 - 20 - 30 - 34 - 49

QUINA
SORTEIO N° 3045
19 - 26 - 42 - 43 - 50

Informa abertura de processo seletivo

Areal Re ulsito Cidade Inseri ões e informa

INSTRUTOR DE ATIVIDADES: Formação superior completa em Educação
Física (Bacharelado). Habilidade com Natação e Hidroginásíica; Inscrição no

CREF. 40h/semanais - R$13,72 (hora-aula),. JARAGUÁ DO SUL

ASSISTENTE DE SAUDE BUCAL: Ensino médio. completo; Curso de THO,
ACO.36h/semanais.

Por meio do site até
dia 20/11/2012

Acompanhe os processos seletivos do SESC/SC
Por meio do site www.sesc-sc.com.br ícone Trabalhe Conosco
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Charge
10 MOTO PASSEIO FEMININO

-

ESSE MOTOR. NAO
RoNCÁ IFAZ. MtAU !

/

o jogo da formação política da estrutura de governo
tem o desafio de domar os conflitos das vaidades das li

deranças partiqád,flS gue: faz�� parte dabase �e aR�io
'e 'éstãô 'em busc�:de consegÚíi'tun cargÓije eviaên�la.

'

o momento para aqueles que sonham em figurar
entre os altos escalões do futuro governo deve ser de

i �esg
;

o � Fds�yi19 'i:
às" !Çl:6;��stléS do;Wi�fO

'

Executivo. Não deve haver pressão e nem exigênclas.
Um governo que está em formatação não pode se

deixar ceder por pressões de interesses partidários e

'inOivitluã1izados,nummo' , to em queapriotítiaôe
é apresentar uma estrutura que tenha eficácia na ges
tão pública. A sociedade vai cobrar resultados.

redacao@ocorreiodopovo.com.br

Amor,muito amor

Contudo, a partir de 1948,
a dignidade da pessoa huma
na adquiriu reconhecimento
universal ao estar presente na

Declaração Universal dos Di
reitos do Homem.

Estabelece o artigo lodo
referido Diploma Legal que:
"Todas as pessoas nascem li
vres e iguais em dignidade e

direitos. São dotadas de razão

e consciência e devem agir em
relação umas às outras com

espírito de fraternidade".
Dada sua importância como

direito pessoal e indisponível
de todo ser humano, questio
na-se se ela estaria sendo ob
servada e respeitada por quem
assumiu obrigação para com a

nação brasileira?(continua na

próxima edição).

São cinco "irmãos", todos nascidos de mães di

ferentes, todos recolhidos em algum canto da

vida e jogados fora por mãos insensíveis, todos
são agora meus, amados, cuidados, partes de mim
mesmo. Cinco cãezinhos, que os insensíveis cha

mam de vira-latas.
Acabo de passar a mão pela cabeça da Piti, ca

chorrinha que um dia chegou à minha casa assus

tada, não podia ver alguém pegar uma vassoura,

encolhia-se, tremia de medo, costumava ser surra

da por mãos bandidas ... Aos poucos, ganhou segu

rança, soltou-se no pátio daminha vida. Peludinha,
branca, amorosa, os olhos falavam uma mensagem
que eu só podia entender como amor, doçura, vida.

A Piti, baixinha, peluda, discreta, afeita a tirar

uma soneca debaixo do tanque de lavar, deixa de
lado a caminha fofa para encolher-se debaixo de

tanque, gosto é gosto, sempre a respeitamos.
Dos cinco irmãozinhos, Piti é a única com "co

ragem" para subir as escadas que levam ao segun
do andar e ficar espiando por um canto da porta,
como que a dizer, posso entrar? Pode, podes fazer
o que quiseres, amada.

Piti nunca adoeceu, forte, fofa, peludinha,
branca, olhos amendoados, Piti é amor que anda

sobre patinhas. Estou agora conversando com ela,
os olhinhosme olham e não piscam, converso com
ela, não me responde, para que responder se sem
pre respondeu com o sacudir do rabinho feliz, não
é mesmo, Pitinha?

Leitora, leitor, amorosos amigos, se vocês sou

bessem como estou agora, devo estar conversando
com algum anjo para que ele providencie amelhor

caminha, a minha Pitinha acaba de fechar os olhí

nhos, fechou-os para sempre. Minha Pitinha está

morta, de nada adiantou levá-la a tantos e tantos

o leitor

Dignidade da pessoa
humana (lªparte)

Etimologicamente o vocábu
lo dignidade é derivado do

latim dignitas, podendo ser en

tendido como virtude, honra e

consideração. Hodiernamente,
sua noção resultaria "da con

vergência de diversas doutrinas
e concepções de mundo que
vêm sendo construídas desde

longa data na cultura ociden

tal", conforme ensina o profes-
. sor Eduardo Bittar.

Não há dúvidas, no entanto,
de que a partir do cristianismo

houve uma maior preocupação
com relação à dignidade hu

mana, já que em sua doutrina
o homem foi criado .à imagem e

semelhança de Deus. Porém, so
mente após o iluminismo é que
sua noção adquiriu "uma dimen
são mais'racional e passou a irra
diar efeitos jurídicos, sobretudo
por influência do pensamento de
Imrnanuel Kant", como bem ob
servaCastanho de Carvalho.

Mario Cesar FeUppi
Filho, aclvogaclo e

professor da católica se

veterinários. Todos me diziam que estava velhinha,
que estava fraquinha, que chegava a hora dela.

Olhar para aminha Pitinha, deitada no travesseiri
nho branco dela, sem vida é dor que só quem ama

pode sentir. Te amamos muito, Pitinha, vamos

cuidar mais ainda dos teus irmãozinhos que fica
ram. Sobe com Deus, meu anjinho branco. Estou
sofrendomuito, tiau.

Vida
,

Muito duro ver um bichinho querido partir,
muito duro. O que consola, como se consolo hou

vesse' é saber que durante o tempinho de vida hou
vemuito amor, cuidados, zelo e bom companheiris
mo. Não há remorsos, não há do que lamentar por

algo que não tenha sido feito, tudo foi feito, mas... A
vida é assim. Que o amor seja amor durante o tem

po de amar. Claro que são palavras, mas é melhor
isso que o suspiro pelo amor que não foi dado.

Espaço
Leitora, leitor amigos, me desculpem mas hoje

não consigo falar de mais nada, estou dividindo
com vocês a dor e sei que não devia fazer, mas o que
fazer se aprendi a amar e me atar aos meus bichos
desde pequenino? Talvez o que de bom haja em

mim tenha vindo "deles", dos riquinhos que não se

queixam de nada, que estão sempre a nos esperar,
que estão sempre felizes ao nos ver... Abençoados.

Falta dizer

Sim, falta dizer que preciso ir lá fora botar mais
água nas tigelinhas deles, preciso secar as lágrimas
para que os "irmãozínhos" da Piti não me vejam
assim, eles não vão entender, afinal, como alguém I

pode chorar por uma alminha que já está no céu ...?

Diretor: Nelson Luiz Pereira • Chefe de Redação: Márcio Schalinski' marcio@ocorreiodopovo.com.br • Edição: Diego Rosa e Elisângela Pezzutti
• redacao@ocorreiodopovo.com.br· fones: (47) 2106-1919' Fax: 2106-1945 • Assinaturas: 2106-1936 • Plantão Redação: 9221-1268

'Comercial: 9149-9771 'Plantão Entregas: 2106-1919' 99021380' 91614112' Horário de atendimento: 8h às 17h30
• Endereço: Av. PrefeitoWaldemar Grubba, 1400 - Baependi - CEP 89256-500 - CP 19 - Jaraguá do Sul' SC Impressão: Gráfica e Editora Correio do Povo Ltda

Os artigos e opiniões assinados não retratam necessariamente o posicionamento do jornal, sendo de inteira responsabilidade de seus autores.

Compartilhe a sua opinião. Escreva ...nos!
Envie sua Carta do Leitor de no máximo 1.500 caracteres com espaços,
com seu nome, profissão e CPF, para redacao@ocorreiodopovo.com.br.
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a podem!
Mulheres
contra o

·preconceito

FOTOS MARCELE GOUCHE

Encontro reúne motoqueiras contra
tabu de que "moto é coisa de homem"

JARAGUÁ DO SUL
................................................................................................................

Carolina Veiga

O lhos discretamente deli

neados com lápis e rímel

pretos. Boca levemente colori

da com batom cor de rosa. Ca-
-

belos louros compridos e lisos.

Óculos escuros Ray-Ban. Botas.
Até então, quem vê uma jo
vem de 24 anos se preparando
não consegue imaginar, antes

de vê-la vestir uma jaqueta de

couro branco com listras pretas
por cima de uma camiseta lilás
com a personagem de anima

ção feminina Betty Boop, que
ela está prestes a pilotar por
180 quilômetros uma Kawasaki
Ninja preta de 250 cilindradas,
33 cavalos e 11 mil RPM. Ela é

Cristina Kurtz. Uma das 80 mu
lheres que encararam o desafio

do 10 Moto Passeio Feminino de
Santa Catarina, organizado em

Jaraguá do Sul e que aconteceu

dia 15, no feriado da Proclama

ção daRepública.
Muito mais do que um pas

seio para fotografias pela Serra

Dona Francisca, com paradas
em Joinville, Campo Alegre,
São Bento do Sul e Corupá, as
80 motoqueiras saíram da Jai
me Motos, na Ilha da Figueira,
às 9h, para proclamarem por
liberdade. Juntas, elas queriam

.

dizer: "Somos mulheres. Somos
femininas e pilotamos sim!",

Eu teria um

motivo a menos

para sorrir se não

pudesse pilotar
e participar de
momentos

como este.

que ne icoce i,
e o a,22 nos

como resumiu a vendedora Ia
queline Nicocelli, de 22 anos.

Direto de Guaramirim para par

ticipar do encontro, descreveu
exatamente o que representa
para ela e tantas outras deixar
a garupa de lado para controlar

os guidões de umamotocicleta.
"Eu teria um motivo a menos

para sorrir se não pudesse pi
lotar e participar de momentos
como este", considerou.

Montada sobre uma Ya

maha Virago preta de 250 ci

lindradas' 21 cavalos e oito mil

RPM, Jaqueline defende a ideia

de que amotocicleta deixou de
ser um veículo masculino há

tempos. "Estamos aqui que
brando o tabu do machismo",
frisou ela, mostrando que a

feminilidade anda lado a lado
com as roupas de couro, cabe

los presos e capacetes pretos. À
tiracolo, Jaqueline carrega uma

pequena bolsa preta e ali itens

que são encontrados apenas
dentro da bolsa de uma mu

lher. IiÉ tudo mirii para caber

no espaço, mas não é porque
ando de moto que vou deixar

de ser mulher", concluiu.
Mesmo sem se conhecerem

a fundo, a jovem Cristina Kurtz

compartilha das ideias de Ia
queline. De lndaial para Jaraguá
do Sul para participar do encon
tro, Cristina não carregava nada

nos ombros. Nenhuma bolsa
ou nécessaire estava visível em

qualquer parte da motocicleta.

Apaixonada pelas duas rodas

desde os 13 anos de idade, ela
garante. IiSOU motoqueira, mas
não deixo de ser feminina", disse
ela, mostrando os bolsos inter

nos da jaqueta. Ali é o escon

derijo dos pequenos acessórios

de beleza que á jovem carrega
quando larga todo o restante

para fazer aquilo que, segundo
ela, funciona como uma recarga
de energia diária. "Quando eu

ando de moto, me sinto livre". 1IIIIISlJl :R 80 Evento reuniu 80 mulheres e poderá ter uma segunda edição

BELA Cristina Kurtz não esqueceu de retocar o batom durante o passeio

Além das expectativas

Abrincadeira que deu certo
o 10 Moto Passeio Femini

no de Santa Catarina surgiu a

partir de brincadeiras entre as

amigas e motoqueiras Daiane

Witthoeft, Sandra Vogel, Ana
Carla Vogel e Josiane Beyer e

Raquel Nitz e tomou uma pro

porção bem maior e ganhou
relevância estadual. Apenas
25 das 80 inscritas, segundo
as organizadoras, são dos mu

nicípios da região do Vale do

Itapocu. As demais vieram de

Florianópolis, do sul de Santa

Catarina ou de outros Estados.

Durante o almoço do gru

po' que aconteceu na cidade

de Campo Alegre, uma das res

ponsáveis pelo evento, Raquel
Nitz, afirmou que os pedidos
para que uma segunda edição
do encontro aconteça já co

meçaram. "Tudo está perfeito.
Após este acabar vamos pensar
na possibilidade do próximo.
Pedidos não faltam", afirmou.

Todo o trajeto percorrido
pelas motociclistas será acom

panhado pela Polícia Rodoviá

ria Federal epelaPolíciaMilitar.

Estão previstas paradas para

fotografias, lanches e abasteci

menta e a velocidade máxima

indicada pelas organizadoras
do evento é de 80km/h. Além

de pilotarem, as mulheres tam
bém serão as responsáveis por
darem todo o suporte mecâni-
co, caso necessário.

O passeio encerrou com

uma confraternização entre as

participantes e convidados às

17h, na sede do Moto ClubeAn

jos da Lealdade, na rua José Nar
loch, n° 2275, em Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2012 I 5 I POLÍTICA

Mobilidade urbana é o desafio
eAgricuituràdeverá ser
um departamento da

;1 . !
Pasta d1 Infra�s�rutHra
e Desenvolvhnento

.

E'cohôiBieo/. I'

A Secretaria da Mobilidade Urbana

l'\.será a grande novidade na gestão
do prefeito eleito Dieter Ianssen (PP). A

criação da pasta é resultado de um apelo
da população por melhorias. Durante a

campanha, o assunto foi exaustivamen
te debatido nos programas eleitorais,
nas redes sociais e nos bastidores. Agora
resta à nova gestão encarar o desafio, de
entre outras coisas, melhorar a questão
que envolve o transporte coletivo e de-

Votação do

orçamento
Na próxima segunda-feira, dia 19,
vai para segunda votação a Lei

OrçamentáriaAnual (LOA) para
2013, na Câmara deVereadores
de Schroeder. O projeto estima
uma arrecadação de R$ 38 milhões

para o ano que vem. Na última

sessão, a proposta foi aprovada por
unanimidade sem nenhuma emenda.

Papel de vice
o vereador e vice-prefeito eleito
Jaime Negherbon (PMDB) disse

que vai atuar fazendo o elo entre

comunidade e governo. Ele

afirmou que quer estar presente
acompanhando o andamento das
obras e dando sugestões ao governo.

D·
· " ·

.C lVlSOrl&S,

Na proposta dos

pepistas, a lei obrigaria
as agências a instalar
divisórias individuais

entre os caixas e o
f.

'

•.

espaço reservado para os
"clientes que aguardam
atendimento. Caso o,

projeto seja aprovado e

sancionado pelo prefeíro'
Mario Fernando Reínke

(PSqB),ps bancos ter�o 90
dias para se adequar à lei.

- Jaime Negherbon está descontente
com o descumprimento das

promessas do governador
Raimundo Colombo (PSD) sobre
a situação na SC':416. Segundo
ele, havia a indicação de que em

junho ou julho deveriam começar
as obras de acostamento da via que

liga Iaraguá do Sul a Pomerode.

Mas até agora nada ...

SC-416

Homenagem,
na,,_Al,esc '

""

o empresário I

corupaense, Curt

LinzmeyeLvaireteber
uma homenagem
através da Comenda do

Legislativo Catarinerise,

O reconhecimento é

dado para as pesso�� e

entidades que prestam
relevantes serviçós
para a comunidade ...
A indicação partiu do ,

deputado estadual
Carlos Ghiotiini {PMBB} .

Problema antigo
As reivindicações de melhorias na
rodovia são antigas. Negherbon
lembra que desde o primeiro
mandato de vereador ele e o

então vereador JurandirMichels
cobravam a construção do
acostamento. "Cobrei do então

governador Luis Henrique, que é

do meu partido, e vou cobrar de
Colombo", afirmou Negherbon e

complementou dizendo que está

descontente com o atual governo.

Nilson Antonio · Interino
2106.1923 I nilson@ocorreiodopovo.com.br

safogar o trânsito na cidade.

Dada como certa, a secretaria deve ser

a "menina dos olhos" do novo prefeito. Ela
terá a missão de efetuar melhorias, princi
palmente, nas condições do transporte pú
blico. Nos últimos anos, foram várias pro
messas não cumpridas e, por causa disso, o
modelo adotado do passe único é questio
nado, a construção dois oitomini terminais
não saíram'do papel e o preço da passagem
é considerado caro pelos usuários.

Uma das primeiras ações de Dieter

Janssen foi buscar experiências e conhe

cer o modelo de Curitiba, que é referên- .

cia nacional na qualidade do transpor
te coletivo. Com as mudanças, o futuro
prefeito não esconde o desejo de trans

formar Jaraguá do Sul emmodelo para o

Estado. Nessas primeiras ações damon
tagem da nova estrutura administrativa,
Dieter se comprometeu em reduzir de

11 para seis as secretarias.

. Curso de medicina
Na terça-feira, aconteceu uma reunião entre representantes da Católica de
Santa Catarina, hospitais São José e Iaraguã e do prefeito eleito Dieter Ianssen
(PP). O objetivo do encontro foi dar continuidade aos encaminhamentos para a

viabilização do curso de Medicina em Jaraguá do Sul. Na pauta, a transformação o

dos hospitais em estabelecimento de ensino e de residência.médica.
FABIO MOREIRA

poio d.a nova ,gestão
Conforme o professor Robert Burnett, reitor da Católica, a nova

administração, representada porAdemir Izidoro (PP), garantiu total apoio
ao projeto de trabalho em parceria com os hospitais. Mas, os processos
continuarão acontecendo com a secretaria de Saúde até o final de ano.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



GERAL I 6 I SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2012 www.ocponltne.com.br

I r

Novas regras
.

.

facilitam cidadania
Governo da Hungria quer reaproximar
descendentes e promover a integração

JARAGUÁ DO SUL

Débora Remor

As mais de 500 famílias de
descendência húngara da

região receberam uma ótima

notícia na tarde de ontem. As

regras para conseguir á cida
dania ficaram mais fáceis e,

com os documentos em mãos,
o processo deve durar apenas
quatro meses.

O assessor consular da Em

baixada Húngara em São Paulo,
Gábor Gyuricza, esteve no Mu

seu Histórico Emílio Silva, em

Iaraguá do Sul, na tarde de on-

tem, para explicar as mudanças
na legislação do país visando

aproximar os cerca de cinco mi
lhões de húngaros espalhados
pelo mundo. "Depois da I Guerra
Mundial tivemos ondasmigrató
rias, quando 150mil famílias dei
xaram a Hungria e perderam os

vínculos com o país de origem",
disse Gyuricza. "Atualmente um

terço da população húngara vive
em outros países, e queremos

resgatar estes cidadãos".
A imigração húngara che

gou à região de Jaraguá do Sul,
principalmente na localidade
de Garibaldi, no início da dé-

'" "'"

rganlzaçaO

cada de 1890 e os descenden
tes não viam a possibilidade de

resgatar a cidadania. Estima-se
que existam 150mil pessoas de
descendência húngara no Bra

sil, sendo mais de 1,5 mil na re

gião do Vale do Itapocu.
Com a nova lei, os interessa

dos devem encontrar os registros
do familiar que saiu da Hungria,
juntar com os certificados de
nascimento e casamento das ge
rações sucessivas e encaminhar

os documentos para o Consula

do, no escritório em São Paulo.
Outra exigência é que os inte

ressados devem falar o básico
da língua húngara. A partir desta
proposta simplificada, o Consu

lado espera que 100 pessoas na

região entrem com o pedido e

consigam a dupla nacionalidade.

Descendentes se articulam
A estudante Cynthia Milena

dos Santos começou a pesqui
sar os documentos da família
e buscar informações sobre a

cidadania húngara há mais de
um mês. Ela quer fazer um in

tercâmbio no .ano que vem e

espera conseguir a dupla nacio
nalidade o mais breve possível.
Enquanto esperava pela apre

sentação das novas regras, na
tarde de ontem, no museu, ela
descobriu pessoas que têm as

mesmas ongens que a sua.

c' "Ouvi a Cynthia conversando
e quando ela falou o sobrenome,
.namesmahora eume apresentei
e descobrimos que meu avô é o

bisavô dela', contou Elisa Stein

del Dallagnolo. "Aos poucos, per
cebemos que no Garibaldi quase
todos são parentes, pois as fa
mílias húngaras foram casando
entre si."

Cerca de 20 pessoas parti
ciparam da apresentação do

assessor consular e fizeram per
guntas, já começando a se orga
nizar para conseguir os docu
mentos. A Associação Húngara,
que organiza eventos e danças
típicas, se disponibilizou a cen

tralizar as informações necessá
rias para requerer a cidadania. A

equipe do Consulado também
trouxe material informativo so

bre estudos, turismo e investi
mentos na Hungria, que estão

disponíveis no Museu Histórico.

LAÇOS Elisa (E) e Cynthia descobriram parentesco duran�� a palestra

FOTOS MARCELE GOUCHE

PRESENÇA O assessor consular da Embaixada,
Gábor Gyuricza, esteve ontem em Jaraguá do Sul

Aos poucos, percebemos que
no Garibaldi quase todos

são parentes.
Elisa S'teindel Dallagnolo,

moradora de Jaraguá do Sul

Cidadania Húngara
Qualquer pessoa de ascendência húngara ou do

Império Austro-húngaro, mesmo que de terceira ou

quarta geração, pode pedir a cidadania

Documentos necessários:
• certidão de nascimento e casamento do familiar
nascido na Hungria

• certidão de nascimento ou óbito e casamento dos
filhos e netos de húngaros até chegar a sua geração.
Os documentos devem ser traduzidos e autenticados

(cada documento custa em torno de R$120), e
encaminhados ao Consulado daHungria em São Paulo

O interessado deve ter o domínio básico da língua e

passar por uma avaliação. Jovens com até 18 anos não

precisam falar o húngaro e a cidadania é feita junto
com o processo dos pais

Ajuda para mais informações
No site www.cidadaniahungara.cqm.br
as informações estão descritas de forma simplificada
e estão disponíveis os telefones e email de contato

para dúvidas. A Associação Húngara, com sede no

Garidaldi, também se disponibilizou a centralizar

as informações e ajudar os interessados.
O telefone é 3371-8010.
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Cultura

Per imparare
lalilJgua
italiana!

DIVULGAÇÃO

DIÁLOGO Iria Tancon, presidente da Ilssociazione

Bellunesi nel Mondo - Famiglia Jaraguá do Sul, integra
a equipe que escreve às quartas-feiras no OCP

_/ Jornal O Correio do Povo traz nova coluna com informações escritas em italiano

JARAGUÁ DO SUL
......................................

Bárbara Elice

cultura europeia
sobrevive na região
não somente nas

tradições familiares,
as nos planos dos

jovens trabalhadores. A neces

sidade de falarmais de uma lín

gua é um diferencial para con

seguir um novo emprego e, até

mesmo, ler um jornal. Com o .

objetivo de proporcionar uma
nova experiência aos leitores,

com informações atuais sobre
a cultura estrangeira, O Cor

reio do Povo estreou, no dia 7

de novembro, a seção "Varietà",
escrita totalmente em italiano.

"Vicende Italiane", ou Even

tos Italianos, é uma produção
conjunta de vários colaborado

res, sob o comando da corres

pondente consular e presiden
te da Associazione Bellunesi
nel Mondo - Famiglia Jaraguá
do Sul, Iria Tancon. O conteúdo
será publicado sempre nas edi
ções de quarta-feira. Nas edi-

Tradiçãomaranhenseno Sesc
O grupo maranhense "Caixei

ras do Divino" se apresenta nesta
sexta-feira, no Teatro do Sesc, em

Iaragua do Sul. O evento inicia às

16h e a entrada é gratuita.
As "Caixeiras do Divino" é

um grupo formado por senho

ras devotas. Elas cantam e to

cam caixas acompanhando to-

das as etapas da cerimônia da
Festa do Divino Espírito Santo.

Este é um dos eventos mais im

portantes da cultura popular do
Maranhão. O grupo é compos
to pelas senhoras: Maria Rosa,
Maria de Jesus, Zezé de leman

já, Rosa Barbosa e Rosa Dias.
A classificação etária é livre.

ções de sexta-feira, o mesmo

espaço é ocupado por Herton
Leandro Schünemann, com a

coluna Deutsche Ecke.
"Paremos um diálogo com

a Itália atual. Existem informa

ções sobre a história e a cultu

ra, mas também procuramos
elementos para que haja uma

inserção com a cultura con

temporânea'" explicou Tancon.
Para isso, participam da produ
ção duas pessoas de Curitiba,
uma de Joinville e um grupo de
estudantes de Jaraguá do Sul.

Em dezembro, uma das alunas
de Tancon se mudará para o

país europeu e, de lá, continu
ará a contribuir com informa

ções para a coluna.

Cultura italiana

é viva na cidade

a Itália pela primeira vez. Hoje
aposentada como professora,
ela é representante da região
no consulado e presidente de

associação. Também é auto

ra do livro "Dialetto Veneto

Canalin: Ponte entre Belluno
e o Vale do Itajaí". "Existe uma
perspectiva para que a pre

sença daquela cultura se alar

gue ainda mais aqui. Esse não
é um conhecimento somente

sobre a língua dos antepassa
dos, mas sobre a história da

região", 'comentou.

A presença de italianos em

colônias próximas a Iaraguá
do Sul foi o início do elo en

tre as duas culturas. Para Iria
Tancon, a aproximação acon

teceu em 1978, quando visitou
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João Chíodíní,
escritor

escritor@joaochiodini.com.br

A proveitando o ócio do feriado, os
.l\.amigos José eVitor compartilham
a quietude de uma partida de xadrez.
Por alguns minutos, só o que se

ouve é o barulho das peças sendo

depositadas com uma elegância brusca,
demonstrando a segurança de cada
movimento executado.
Por alguns minutos, só o que se fala é:
- Quermais cerveja?
- Sim, por favor.
Em determinado momento, Vitor usa
sua rainha para eliminar o bispo de José.
José fica quieto, olhando para o tabuleiro,
pensativo, quando de repente quebra
aquele silêncio:
- Eu acho que o xadrez foi inventado por
uma mulher.
- Hã?
- O jogo. Este jogo. Acho que foi uma
mulher que inventou.
- Do que você está falando? Ninguém
sabe quem inventou. Mas, não temmuita

chance de ter sido umamulher. O xadrez

Crônica

Xadrez
é um jogo muito antigo, numa sociedade
machista, na época em que as mulheres
não tinham voz, nem vez, nem instrução.
- Elas não tinham voz, nem vez perante
a sociedade, mas sempre existiram
aquelas que sabiammuito bem dobrar
seus maridos. Existem muitas histórias,
lendas antigas que narrammuito bem
a força das mulheres. Tróia entrou em

guerra por causa de Helena, umamulher.

Sansão se deumal por que umamulher
o convenceu a contar seu segredo. Hoje
não moramos num lugar chamado Éden,
correndo pelados e de pernas pro ar por

que Eva sucumbiu à tentação de uma
cobra. Sem trocadilho.

Novelas
LADO A LADO - GLOBO· 18R

Assunção aceita a ajuda de Edgar. Zé Maria fica aflito para saber o resul
tado da revolta dos marinheiros. Edgar reclama de não ter contado para tau
ra que conheceu Catarina depois de fazer uma matéria com ela. Chico avisa

que o governo mandará negociantes para conversar com os marinheiros. Zé
Maria conta para Edgar o que acontece com ele e com outros marujos no

navio. Caniço explica para Berenice como vai roubar Afonso. Laura é chama
da para substituir uma professora no colégio de Melissa. Celinha conta para
Alice que a prima voltou. Edgar começa a escrever sua matéria. Zé Maria se

angustia com a possibilidade de o movimento ter rnatadôduas crianças. Diva
chega ao teatro para conversar com Neusinha.

GUERRA DOS SEXOS· GLOBO· 19H

Felipe vê Otávio e Vânia juntos e fica intrigado. Zenon exige que Carolina
lhe dê um cargo na diretoria para lhe devolver a carta para Manoela. Veruska
instrui Agenor a investigar o novo funcionário. Manoela lê a carta avisando que
seu marido estará na casa de Vânia. Felipe acusa Otávio de querer se envolver
com as suas ex-namoradas. Nenê pede para usar a casa de Semíramis. Analú
conta para Kiko que Roberta está tendo um caso com Nando. Dino avisa a Ro
berta que Charlô está trabalhando disfarçada na fábrica. Agenor segue Charlô,
sem que ela perceba. Veruska fala com Otávio sobre o suposto novo funcionário.
Fábio e Julian? se beijam. Manoela chega ao prédio de Vânia.

SALVE JORGE. GLOBO· 21R
Wanda avisa a Antônia que o negócio em Istambul é seu. Morena co

menta com Sheila que precisa passar no teste para pagar as suas despesas.
Helô não consegue mais falar com Wanda. Pepeu avisa a Drica que encon

trará os turistas no iate de Mustafá. Santiago pede para Wanda conseguir
uma criança para entregar a um casal estrangeiro. Sheila e Morena são se

lecionadas para um novo teste e ficam eufóricas. Carlos avisa a Caique que
cortará a pensão de Yolanda. Pepeu mostra a Drica o dinheiro que conseguiu
com os turistas. Diva avisa a Delzuite que Pescoço está paquerando Vanú
bia. Lucimar comenta com Helô sobre o teste que Morena fez para um em

prego no exterior. Wanda paga Antônia. Tamar marca sua fuga com Demir.

Raquel descobre que as joias que mandou copiar são falsas. Morena entrega
para Helô o cartão de Antônia.

* O resumo dos capítulos é de responsabilidade das emissoras.

Aniversariantes
16/11 Djones C. Poglia

Dorotti Hinsching
Eder de O. Finta
Eliazer Justino
Eliete da S. Knihs

Elisangela Atkinson
Emilia B. Gazda
Eni Macedo Egger
Erondi C. L. Filho
Eunice de F S. A. de Oliveira
Evandro Kern
Gertrudes Karsten witthoft

Angela C. R. Schimidt
Antônio F. Godoy
Carian Behling
Catarina O. da Silva
Catarina Oliveira da Silva

'� Cristiano de Souza

!'
Cristiano J. Rosa

1 Diego Bottaro
Dirceu L. Puhl
Dirceu R. L. de Souza

- Sim, nisso tudo você tem razão. Mas, por
que umamulherhaveria inventado o xadrez?
- É obvio,Vitor. O jogo émuito

organizado. Torres nas pontas, rei e
rainha no meio. O rei é a peça mais

importante do tabuleiro, mesmo
sendo uma peça frágil, demovimentos
limitados. A rainha é a peça mais

poderosa. Anda como quer, por onde

quer. As mensagens subliminares deste

jogo não estão claras?
- Não sei se isso pode ter lógica.
- Exatamente! Um jogo organizado e

sem lógica. De onde tiraram a ideia

que um cavalo anda em L? Tem que ter
sido criado por uma mulher. É muito
inteligente e complicado para ter sido
feito por um homem.
- Vou discordar de você.
- Por quê?
- Esse jogo tem que ser jogado de boca
fechada.
Vitor fica quieto por alguns instantes.
- É ... Não .deve ter sido umamulher.

Envie a foto do seu animalzinho para
contato@beatrizsasse.com.br ou encontre um

companheiro de estimação nas páginas do Facebook
da Ajapra e do Focinhos Carentes [araguá do Sul

Clique animal

Esses três formhos foram vítimas de abandono e agora

precisam de wn novo lar. Contato com Jéssica no 9204-1812

Gilberto Cardoso da Silva
Graziele Zapela
Igor C. Gumz
Ingomir Krueger
Iraci Barg
Jackson L. Müller
Janete L. Popadink
Jenifer Campestrini
Jorge Amarildo Jacomini
José A. A. Theodoro

Kelly Corrêa
Lauro Gasperi

Romilda Winter
Rosane B. Jarschel
Rosane M. Bettoni
Sandro Lem
Sandro S. Lenz

Sérgio L. dos Passos

Sergio Neitzel
Sueli Ap.Bilert
Valdecir Lopes
Verônica Ersching

Leandro E. Krohbausch
Londa Windorss
Mareio Luiz Kasprissen
Marcos A. L. de Moraes
Marcos P. Scheuier
Maria Apcda Delfino Da Silva
Maria E. F. Tomio
Milena Carvalho
Orivaldo B. de Souza
Renato Antunes Vieira
Renato Meier
Roberto R. Venceslau

www.ocponline.com.br

Kaf'ka
pâ.l'8. s;obr��àdoB

",lllfi!.'l'.!!ii�r �......mt.
",@m'íl'I�d<t.It1, . ;jli

Kafka para
Sobrecarregados ..

A11an Percy
.

Este livro é um curso de
filosofia prático e acessível

para quem quer extrair o
máximo da vida e aprender
a lidar com as situações
absurdas que o cotidiano
nos impõe. O livro traz 99

máximas que refletem a .

essência do pensamento'
kafkiano, abordando temas
como amor, felicidade,
realizay�o pessoal, sucesso
e'o sentido da vida. J\.pós
cada aforismo, AlIan
Percy comenta, explica e

,

! desenvolve o pensamento,
mostrando de que forma ele

pode ser adaptado à nossa
realidade e como pode
nos ajudar a sair ilesos das
metamorfoses da vida.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



www.ocponline.com.br SEXTA-FEIRA, 16 DE NOVEMBRO DE 2012 191 VARIEDADES

contato@poracaso.com

Domingo de inauguração
Anotem aí, que a partir deste fim de semana domingo não é
mais dia de monotonia! Neste dia 18 a equipe Sacra abrirá mais
um empreendimento na cidade, abordando modelo e temática
inéditos para oferecermais uma ótima alternativa para nosso
entretenimento. É o Sam'Bar que abrirá as portas na Reinoldo
Rau, vizinho àMaluta, surgindo como um point com samba
de raiz e música popular na veia. ...-.
Aberto em parceria com a Cervejaria
Devassa, funcionará somente de sexta
a domingo, a partir das l5h, sempre
com música ao vivo. Na inauguração
quem irá tocar é a galera da Zamba!
Para informações: facebook.coml
sambarjaragua.

Tai Souza celebrando seu aniversário ao lado'
da amiga Bnma Bittencourt, no club The Way
....................................................................................................................................

Tatuador gringo na cidade
Residente naEspanha e agora de férias pelo Brasil, o tatuadorWillian

Spindola está passando alguns dias em Jaraguá, e coloca-se disponível
para alguns atendimentos naMadri Cia da BelezaTattoo & Piercing.
Interessados podem agendar um horário, contato e portfolio do
artista estão disponíveis em facebook.com/willian.spindola.

MAURICIO HERMANN

Luana Satler e Bruna. Rebelato curtindo o ambiente
do happy hour do Madalena Chopp & Cozinha
..............................................................................................................................................

p
* Lico é um lugarquemais

mesinto em casa, sempre
rola house ou rock eagrada a
todos.Madalena, ótimo para

jantarzinhos
entreamigos.
Villa, lugar
descontraído, e
asporções são
ótimas!

Gabriella
Lima,
21 anos

" &

Beneficente
Arte, design, fotografia e muita bondade
no peito, eis a fórmula do evento que
rola neste domingo no Blackbird Bar

para arrecadação de fundos à família
de catadores que recentemente perdeu
tudo que tinha em incêndio. A dica é

quente para quem está atrás de material
de decoração, trabalhos de artistas
anônimos a personas conhecidas como

Raphael Guenther, estúdio Blanka ou
Firmorama estarão lá a preço de ocasião,
no empenho de arrecadar verba para
doação. Ponto alto
do evento, a turma
do Drink and Draw
descolou com a Bike

Iump um presentão
para o menino da

família, agendem-se
e passem lá a partir
das l6h para conferir
o que vai rolar.

--ANO-

DRRW·
ELTON MELCHIORETTO

Vanessa Koslopp
desrllando pelos corredores
�o Divino Club, na noite do
Festival Country
.............................................................................

Marcelo Kelbert e Geanne
Riola formando um belo par
na pista do Epic Concept Club

..
/

....

.'
....................................................................................

Para os fãs de MlVIA
o 2° Arena Force reservou uma boa surpresa para os

jaraguaenses fãs de MMA. Amanhã, a partir das llh, o
lutador do UFC Tiago Tavares estará na Renault Liberté
marcando presença na pesagem dos lutadores da luta
deste sábado, estando disponível para sessão de

autógrafos e fotos com fãs. Todos estão convidados
a comparecer. É lá onde começa o show do evento
marcado para mais tarde, às 19h30, na Arena Jaraguá.

tt
Se parar pra pensar, a Disney é

uma ratoeira feita para humanos e

comandada por um rato" - Anônimo

"

• 22h - Sambanejo - Ladies Free t show com Fernando Lima I
Grupo Atitude I DJ alan Silva
Local: Upperfloor 147 96444767

Sábado17/11
• 22h - ShowCOlIlDany& Rafa I Shaw com Ieanoarlo e Rodrigo,
.Locak London Pub 147'3055 0065

...
, .

CONTAtOS eOutRAS OPÇÕE�: ÁnibaMexicanBar,337111QO/CohfrariadbCtllJJTaSCO - 3275 1�9/ Espaço 0QI-337Q 9160 ilhe tivigg Restaurante -3316 4822! London Pub�3055 0Ó65/
. Cacha�riaAgu,aDoce- 3171 8942/11�oleria- 30540855 '/MadalenáChopp eCozinha�3055 3059/MoVing Up - 99€J6 6691 !MrBeef- 96082166/PiltuáMúsic- 3055 006i4 f,

R�mMusic&ArIs- 96541373/Sacra"1entum Pub-88321:S24!TheWayClub-8433 0083 f,UppeiFkiorc 9915-22391 DiVinoClub�96444767 /VillaRestaurante eChoperia- 32751277 "

/;:/,., "'
iI' "l

lo! IJ< te n 'i t

I •
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Bom dia,
amigos!

Dom dia urbe, bom dia Galo
DBanzé, o nosso galinho chi
queda Tifa daPólvora!Vixi, on
tem oBanzé nem cantou, afinal
era feriado, deve ter aproveita
dopara descansar'!Ele também
éfilho de Cristo. E parece que o

sol não irá dar tréguas ao nosso
final de semana. Eba...uamosa
la praia! Pois hoje, sexta-feira,
é dia internacional de bebemo
rar. Commoderação, claro!

Ferveu!
Quarta - feira, embora sem a

presença do astro, o nosso
chefTato Branco, mas bem
substituído na churrasqueira
pelos amigos Tody,
Valdirzinho e Bini, a 'Garage',
o senadinho mais famoso da

cidade, ferveu de importantes
da cidade. Presença do
prefeito eleito Dieter Ianssen,
Antídio Lunelli, Teca Janssen,
Paulinho Chiodini, Leodomar

Lopes, Camarão, Nine,
Alessandro Rubini ,
Valéria Iunkes e por aí vai.
A lista é imensa. A próxima
edição ficoumarcada para
o dia 15 de dezembro. Não

perco por nada.

3 -3 .4

WWW.ocponline.com.br

Moa �onçalves
FOTOS MAURICIO HERMANN

IIAPPY HOUR Victor Hugo Ossowsky e Tais Demathe no Madalena Cozinha

ELAS Camila Taise; Apanati Vicenzi e Amanda

Bolognini no coquetel de inauguração da loja
Lez a Lez, em Balneário Camboriu

Baile da

Primavera
No próximo dia 24 de

novembro, numa promoção
da Studio de Dança Dois pra
Lá Dois pra Cá, acontece no
aristocrático ClubeAtlético

Baependi, o grandioso Baile da
Primavera. Presençamusical da
Banda Harmonize, de Joinville.

Encontro
o empresário Flávio Vieira será'
hostes de um famoso encontro,
no próximo dia 9, na sua bela
casa de praia, em Piçarras. Tô
nessa!

Stammtisch
A Stammtisch de

Massaranduba, adiada no
último sábado devido às

chuvas, acontece no próximo
dia 24 de novembro. Anotem!

Quem será"!
Quem será a garota que
flechou o coração- do "boniton"
Fábio Ronchi? Solteiro

convicto, será que ele se

deixou levar pelos encantos da
amada?Vamos descobrir!

as,rod
•ARevista Nossa está
maravilhosa este mês.

Adorei!

• Pelo meu iPhone tenho
escutado vários elogios
sobre aMercearia Dona

Rita, pilotada pelos chefs
Cesar Corso e Iulmír
Rozza. Bom demais!

• O empresário Lourival
Conti, que não deu trégua
ao trabalho no feriado de

.

ontem- está ultimando
detalhes para inauguração
do novo apê em Camboriii,
omais famoso balneário'
do suldo país. Quem

" pode, pode!
,

'

• PauloChiodinl
coordena grupo bacana
para viagem de férias

,

à terra do Tio Sam, em
"

'

fevereiro.

A pessoa certa

é a que está
ao seu lado

nos momentos

incertos.

Pablo Neruda.

Dica de

sexta-feira
Conferir as delícias do

Restaurante Japonês Kantan.
Não se esqueça de pedir
um combinado exótico. Eu

indico. Bom demais!

moagoncalves@n.etuno.com.br

Feriado
E o feriado de ontem, hein?
Para alguns amigos serviu para
comer, dormir e rezar!

IND A bela

Sylvia Gatti,
DagTada num
momento de

descontração,
na pista de

dança da Epic

BALADA
Gabriela

Zonta abre um

sorrisão, nos
corredores

da Epic
Concept Club

Desejo
Constante
o grupo Desejo Constante vai
movimentar amanhã, mais
conhecido como sábado, a partir
das 16h, um concorrido pagode
na Lanchonete Laguna, no
Jaraguá Esquerdo. Vai ser festão.

Búfallos
A diretoria dos Búffalos, atual

campeão catarinense de
futebol americano, promove no

próximo dia 24 de novembro,
no Seminário de Corupá, um
importante recrutamento de
atletas. As inscrições serão no
local. Mais informações no
telefone 9121-7396.

Trololó
Fala sério! Não fariamal
nenhum à paciência
alheia se o pessoal do
cerimonial, em Iaraguá do Sul,
passasse a cronometrar discurso

em solenidades. Como forma

de conter excessos verbais,
com falatório quase sempre

repetitivo e irritante. Que tal?

Corrida rústica
Neste domingo, dia 18, rola no

ParqueMalwee, a 1a Corrida

RústicaRotaryClub Jaraguá do Sul.

A iniciativa é daAcorjs - Associação
de Corredores de Jaraguá do Sul.

O eventomarcará os 60 anos do

RotaryClub. Mais informações
no sitewww.acorjs.org.br.

Não está

apagado
Já pode ir escrevendo aí no

seu chapéu: Moacir Bertoldi,
posará de candidato em 2014 e

desta feita por uma vaga como

deputado estadual.

Sem gTaça
Ca prá nós, O Programa do Iô,
na Globo, anda 'vasqueíro'
de pauta, ultimamente. Só
entrevista atores do 'cast'

da casa -leia-se, Rede Globo.

, .

!
J
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o grupo Lúnendet; 'ae
AntidioAleixoLunelti,
domina a concessão
aaMarcáMorrridU,

.

. uma dasmaisfamosas
do mundo [ashion, no
território nactonal.

• Dia 24 de novembro
das 10h às 17h, o Clube
deAutomóveis eAntigos,
promove no Parque
Municipal de Eventos,
o último encontro de
2012..

• E a Karen Barbosa,
"a Nena, completa
um ano hoje sem

namorar. Desde que .

ela foi trocada pela sua
melhor amiga parece
que seu coração ficou
de pedra. Reaja, garota,
e seja feliz.

• Enquanto isso "bode

que é bom, não berra
nem na hora da morte!':
Anotado!

,

• Não abandone seu cão.

• Com essa, fui!
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Tirinhas

Cinema
SHOPPING BREITHAUPT JARAGUÁ DO SUL
• ARCOIRIS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20
• ARCOIRIS 2
• Hotel Transilvânia - Dub. -14:30
• Ted - Leg. - 16:50, 19:00,21:10
.ARCOIRIS 3
• 007 Operação Skyfall- Leg. - 17:00, 21 :30
• Atividade Paranormal4 - Leg. -15:00,19:40

SHOPPING MUELLER JOINVILLE
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub -.

- 13:30, 16:20, 19:00
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Leg. - 21 :40
.GNC2
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 21 :20
• Até Que a Sorte Nos Separe -13:15,17:20
• Possessão - Leg. - 15:20, 19:30
• GNC3
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:00, 16:40,

f'

19:20, 22:00

JOINVILLE GARTEN SHOPPING
.GNC1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Dub. - 13:30, 16:20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 19:00, 21 :40
.GNC2 .

• Até Que a Sorte Nos Separe - 14:30, 16:50, 18:50, 21: 1 °
.GNC3
• Argo - Leg. - 19:30
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub. -

13:2015:10
• Ted - Leg. - 17:00, 22:1 °
.GNC4

.

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13:40 16:30

19:1021:50

.GNC5
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:00, 16:40,
19:20, 22:00

.GNC.6
• 007 - Operação Skyfall - Dub. - 18:30
• 007 - Operação Skyfall- Leg. - 21 :20
• Frar}kenweenie (3D) - Dub. -14:10,16:10

\

SHOPPING NEUMARKT BLUMENAU
.GNC1
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final- Leg. - 13:30,
16:20,19:00,21:40
.GNC2
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Dub. - 14:00,
16:40, 19:20; 22:00
.GNC3
• A Saga Crepúsculo: Amanhecer - o Final - Leg. - 13:40,
16:30,19:1021:50
.GNC4
• 007 - Operação Skyfall - Leg. - 15:50, 18:40
• O Mar Não Está Pra Peixe 2: Tubarões à Vista - Dub. - 13:50
• Possessão - Leg. - 21 :30

.GNC5
• Até Que a Sorte Nos Separe - 13:20, 15:40, 18:50, 21 :00
• SALVAVIP
• Argo - Leg. -14:15,17:00,19:30,22:10

Em "Crepúsculo:Amanhecer - ofinal"
após dara luz a Renesmee, Bella desperta
já vampira. Ela descobre queIake, seu
melhoramigo, teve um imprintingcom
afilha e passa a acompanhar seu rápido
desenvolvimento. ParalelamenteAro elabora

um plano para teragarota em seu poder,
graças aos dons especiais queela possui.

BLUMENAU NORTE SHOPPING
• CINÉPOLlS 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 13hOO, 18h30
• Crepúsculo: Amanhecer - o final- Leg. - 15h45, 21 h15
• CINÉPOLlS 2
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 12hOO, 14h45,
17h20,20hOO,22h30
• CINÉPOLlS 3
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 14hOO, 19h20
• Crepúsculo: Amanhecer - o final -Leg. - 16h45, 22hOO
• CINÉPOLlS 1
• 007 - Operação Skyfall - Leg. -17h50, 20h50
.1= a Vida Continua ... - 13h20, 15h30
• CINÉPOLlS 5
• O Diário de Tati - 13h1 0, 15h20
• Três Histórias, Um Destino - Dub. - 17h30

• • Argo (Estreia) - Leg. - 19h50, 22h25
• CINÉPOLlS 6
• Gonzaga: de Pai para Filho - 13h50, 16h35, 19h20, 22h05
• CINÉPOUS7
• Até que a Sorte nos Separe - 14hOO, 16h20, 18h50, 21 h20

PARK EUROPEU BLUMENAU
• ARCOPLEX 1
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Dub. - 14:00, 16:20,
18:40

• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 21 :00

• ARCOPLEX2
• Atividade Paranormal4 - Leg. - 14:00, 15:50, 17:40
• Ted - Leg. - 19:25 21 :30
• ARCOPLEX3
• 007 Operação Skyfall - Leg. - 18:00, 21 :00
• Hotel Transilvania - Dubl. -14:20,16:10
• ARCOPLEX4
• Crepúsculo: Amanhecer - o final - Leg. - 14:20, 16:40,
19:00, 21 :20

.ARCOPLEX5
• Gonzaga - De pai para filho - 14:00, 16:30, 19:00, 21 :30 ,

papel de uIll strípper no filme "��gicMike" para chamar
'I ',�� ti ated�ão e se,T'eleitO"ô'homemma,is sexy cl;@"mw;iGo
pela revista americana "People". O ator, que nunca foi

tão popular entre o públtco feminino, se surpreendeu e

quase não acreditou no título. Tatum é casado, é escultor,
ama fazer massagem e quermuito ser pai. Apesar do

sucesso no seu longamais recente, o astro não pretende
manter seu corpo musculoso: ele gosta de sermagro.

Eliana ganha festa
surpresa no palco
Dia 22, a apresentadoraEliana comple

ta 39 anos e a produção de seu programa
fez uma festa surpresa. A equipe preparou
um lindo bolá, mas quando o contra-regra
Antonio, adentrou o palco, deixou o bolo
cair. A apresentadora ficou assustada mas

logo em seguida percebeu que tudo não

passou de uma brincadeira já que o diretor
da atração, Ariel Jacobowitz, entrou com o

verdadeiro bolo e cantando parabéns.

Betty Lago recebe
alta e deixa hospital
Internada desde domingo, Betty Lago

recebeu alta na quarta-feira. A atriz deu
entrada na Clínica São Vicente, no Rio de

Janeiro, com quadro de gastroenterite e de

sidratação. Mais cedo, a artista havia tran
quilizado os fãs por meio do Iwitter. "Peo

ple internei porque desidratei, mas nada
sério! Obrigada pelo carinho de vocês sem
pre. Bjs", escreveu a atriz. Há nove meses,

Betty luta contra um câncer na vesícula .

Horóscopo
ÁRIES
o dia favorece o contato com pessoas de maior
visibilidade no meio profissional. Mostre seus talentos
e sua capacidade de transformar situações adversas.
No campo emocional, converse bastante com o par e

compartilhe seus planos e sonhos. Cor. preto.

TOURO
Este é um dia tenso, de muitas cobranças e pressões.
No setor profissional, é melhor manter uma quietude
estratégica se pretende se afastar de conflitos. No
romance, brigas não estão descartadas. Evite mudanças
em sua vida afetiva. Cor: tons escuros.

II GÊMEOS
No campo profissional, conte com seus próprios
esforços e tome a iniciativa com firmeza, sem
depender de ninguém. Nas finanças, cuidado para não

ser passado(a) para trás. A dois, conflitos não estão
descartados: seja paciente! Cor. tons pastel.

� CÂNCER
No emprego, colabore com os colegas sem esperar
nada em troca Evite se envolver em conflitos alheios.

É o momento de defender suas ideias sem impor seu
ponto de vista. No amor, conte cO(11 o apoio da sua cara
metade para o que precisar. Cor. preto.

LEÃo
Vai trabalhar duro para conseguir conquistar seus
objetivos. Mantenha a calma em suas atividades e sua

produtividade vai aumentar. Bom dia para se dedicar a

tarefas que exijam atenção aos detalhes. No romance,
clima envolvente e sedutor: Cor. branco.

YYk VIRGEM
I l..v Mantenha a concentração em suas atividades de

trabalho. Tenha pulso firme com os mais jovens para
não perder o controle da situação. Reações bruscas
podem gerar problemas. No amor, é hora de expressar a

I fowa qEl seus senijmf'lnto�. Cor.lé!ZUI., II. ,I, I I 'i ,I. I)1111111111 d1tlllll,'11I I'III� Illlq·, I Idl!llftlLl

Carlos Alberto de
Nóbrega debocha da ex

Carlos Alberto de Nóbrega foi o entre

vistado do Programa Amaury Ir, do dia 14.

Durante o papo, o apresentador do progra
ma liA Praça É Nossa', do SBI, revelou que

rompeu a amizade com a ex-mulher, An
drea deNóbrega. Sobre o fato da ex ter sido
convidada para o reality show "Mulheres

Ricas", Nóbrega desdenha: "Paramim,mu
lher rica não vai ao shopping comprar com
o cartão de crédito do marido", detona.

Pai de Lohan descobre
que tem outra filha
Michael Lohan, pai de Lindsay Lohan,

descobriu que tem mais uma filha, de 17

anos, durante um programa de televisão.

Lohan concordou em fazer um teste de
DNA para a série "Irisha Goddard", onde
ficou frente à frente, pelaprimeiravez, com
a adolescente que alegava ser sua filha e o

resultado deu positivo. A mãe Kristi Horn,
vinha dizendo, há anos, que Michael era o

pai deAshley, mas Lohan sempre negou.

..n. UBRA
- Manter a ordem em suas atividades é uma ótima

pedida. Não convém ceder a pressões de pessoas de
sua estima apenas para agradar: Em casa, chantagens
emocionais podem surgir. seja firme! A dois, mantenha
a paciência se não quiser brigar: Cor. marrom.

m ESCORPIÃO
1 14 Na carreira, concentre-se n� suas tarefas ou poderá

se distrair e cometer erros. E possível que sofra
cobranças de um familiar. Tenha paciência se o
estresse bater: A pessoa amada estará mais intolerante

do que o normal. Vá com calma! Cor. preto.

.. '" SAGITÁRIO
)(.

•

Enfrente as dificuldades financeiras com serenidade,
sem atropelai' o curso dos acontecimentos. No amor,
controle seus ímpetos para não magoar o seu par: Se

procura um romance, seja paciente se as coisas não
saírem como havia planejado. Cor: marrom.

V\_ CAPRiCÓRNIO
�

.

F Você estará com um entusiasmo fora do comum no

emprego. Por isso, controle os excessos e ouça os
seus colegas. Seja gentil no ambiente doméstico ou

poderá dar início a uma discussão inútil. Intimidade
favorecida nas relações estáveis. Cor. branco.

� AQUÁRIO
AAA Novas oportunidades poderão surgir: Reflita sobre

isso e pense em maneiras de diversificar sua atuação
profissional. Cuidado para não ofender um amigo com
palavras ásperas. Se vive uma relação estável, controle
os seus impulsos. Cor: bege.

PEIXES
É hora de tomar decisões para mudar de vez sua
situação financeira. Transforme sua vida sem
depender de ninguém. Alguns amigos podem querer

apenas sua atenção. No amor, seja responsável por
aquilo que fala e pela forma como age. Cor. vermelho.

I. I II, II II
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cABANACULT

Começou na quarta feira, dia 14, com show em Porto Alegre (RS), a turnê da banda Kiss

pelo Brasil. A produção da turnê Monster revelou que a banda solicitou para o camarim

exemplares de jornais locais além do diário norte-americano USA Today. '-

A equipe inteira é composta por 80 pessoas, que
são divididas em algumas salas nos bastidores.
Uma delas, por exemplo, é exclusiva para
aqueles responsáveis pelo showpirotécnico,
que tem duração de 5 minutos. Já os músicos
solicitaram bastante líquido em seus aposentos
- água, suco e energético, mas também bebidas

alcóolicas: uma garrafa de vodca, duas de vinho
e cerveja. O Kiss chega ao Brasil logo após o �
lançamento do álbum Monster, que conta com f�
faixas como "Hell or Hallelujah", �

. �As datas das apresentações:
São Paulo, dia 17 de novembro;
Rio de Janeiro, dia 18 de novembro.

. Jornalista conta como
latas cheias demaconha
invadiram aspraias
doBrasil

A história é inacreditável. Em

agosto de 1987, a tripulação do navio Solana

Star, vindo de Cingapura, teria jogado no litoral
carioca 15mil latas parecidas com as de pepino.
Dentro de cada embalagem, em vez do produto,
havia cerca de 3.6 kg demaconha - e de três tipos
diferentes. Por quase um ano, os recipientes com a

erva puderam ser vistos boiando nas praias do Rio de

Janeiro, São Paulo, Santa Cartarina e Rio Grande do
Sul. No total, cerca de 22 toneladas da droga foram
arremessadas ao mar. Banhistas, pescadores, policiais
e surfistas patrocinaram uma incrível "caça às latas"
- cada um com seu propósito, obviamente. Jornalista,
WilsonAquino juntou documentos, entrevistas e

fotos para narrar o que ficou conhecido como "verão
da lata". A edição privilegia cópias do inquérito
criminal e diversos extras, como uma HQ do

Capitão Presença. Com tantos adendos, as
histórias ficam espremidas e carecem de ritmo e

aprofundamento, transformando o livro em um

amontoado de depoimentos reiterativos, sem um

cuidado narrativo.Vale como experiência jornalística.

Wilson Aquino

Documentário repassa o
movimento quemudou tudo

Emmeio à enxurrada de documentários musicais que
vêm sendo produzidos por aqui, é bom ressaltar que
este é um dos mais interessantes. Tropicália vale ser

assistido por não perder o foco, ser didático namedida
exata e principalmente por não exercitar idolatria junto
aos participantes do movimento, gente cujo talento
é proporcional ao ego. Gilberto Gil, CaetanoVeloso,
Os Mutantes e Tom Zé estão no filme e semostram

corretos em seus depoimentos. O mérito do diretor
Machado foi contar esta história com escasso material

visual, já quemuita coisa, principalmente registros de
programas de TV; foram perdidas com o tempo. Mesmo
assim, ele ainda achoumaterial raro, retirado de
filmes underground, além de registros feitos na época
em que o pessoal se
encontrava no exílio -

como a participação
improvisada de
Caetano e Gil no
Festival da Ilha de

Wight, na Inglaterra.

Por Marcelo Machado

Quer ver sua sugestão de conteúdq aqui� �;n��o ma��e seu ,m�terial para viniciuscabana@gmail.com ou paulicocabana@gmail.com .
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Hoje em dia, as opções deco
rativas para renovar o visual da
casa estão cada vezmais variadas,
tendo alternativas para todos os

gostos e bolsos. Se você quer mu
dar a cara do seu cantinho, mas
está com a grana curta, investir
na aparência das paredes é uma
boa pedida, pois existem diver
sas formas de fazer isso, gastando
pouco.

Além da pintura com tinta
comum, que é uma opção mais
barata - caso encontre uma

mão de obra acessível ou se você
mesma assumir a função de pin
tar -, o mercado oferece outras

maneiras para dar vida nova à

decoração da sua casa de um jei
to econômico, sem perder a so

fisticação e o estilo.

Papel de parede e
revestimentos

Outro recurso interessante é o papel de parede, que
aparece com roupagens variadas e estilos diferentes

para transformar os ambientes. Se bem combinados,
eles conferem personalidade aos espaços, ampliam
e trazem aconchego. Padrões geométricos, estampas
clássicas e texturas naturais que seriam apenas coadju
vantes, muitas vezes se transformam no ponto alto da

decoração.
Além das opções tradicionais, existem outras novida

des disponíveis no mercado com espuma injetada, dando
um relevo incrível ao papel de parede. Já o papel de parede
em fibras naturais é ummodelo que pode ser usado como
revestimento de parede ou mesmo forro para teto, no caso

de ambiente que não tenha umidade, e é muito prático
quanto à colocação e limpeza, bastando um espanador ou
aspirador de pó.

Quem acha que o papel de parede lembra casa anti

ga e fora de moda, saiba que este artifício de decoração
está super em alta novamente nas tendências, sendo
uma das práticas preferidas de arquitetos e decorado
res para sofisticar os ambientes. Tanto que atualmente
existem diversos tipos de papel e revestimentos de pa
rede como os laváveis (ou vinílicos), texturizados, lisos,
os que imitam outros materiais (como madeira e cobre
escovado) e com infinitos estilos de estampas. Basta ter
bom gosto e criatividade.

Tinia lousa
Um toque divertido e moderno pode ser

aplicado em sua casa com a tinta de parede
que permite escrever com giz! A tendência
deixou de ser uma indicação somente para
quartos infantis, passando também a fazer

parte de salas, cozinhas e paredes de áreas de

circulação.
Essa forma de decorar as paredes é indica

da principalmente para quem gosta de mudar
a cara de sua casa constantemente, Assim, com
giz colorido e criatividade, é só colocar na pare
de o que você desejar. A tinta lousa é bastante
usada em paredes de cozinhas e copas, sendo
uma ótima forma de manter o humor do am

biente com cardápios do dia, recados, desenhos
e brincadeiras entre a família.

O melhor de tudo é que a tinta é acessível
e fácil de aplicar, podendo ser usada tanto em

paredes comuns quanto em superfícies de
madeira e metal. Entre as_opções encontradas
no mercado estão o Esmalte Sintético Coralit
Fosco (preto ou verde escolar).

Tinta magnética
Que tal transformar a parede em um grandemural que você possa

fixar fotos, postais, recados e decorações? Isso já é possível com tintas

magnéticas, que são formuladas com materiais que permitem a fixa

ção de ímãs na parede.
Esse tipo de tinta é ideal para áreas de parede pequenas ou in

teiras, sendo uma ótima pedida para quartos infantis e de adoles
centes. Essa forma também é bastante usada em paredes de cozi
nhas e escritório. Entre as opções encontradas no mercado estão a

Tinta Suvinil Efeito Magnético.

Adesivos decorativos
-

As paredes podem ganhar um
charme especial com adesivos ou

plotagens, que são encontradas
facilmente nas lojas de decoração
e até na internet por um valor bem
acessível. Os adesivos de parede
têm evoluído muito, sendo fáceis
de aplicar e também de remover
sem que isso prejudique a pintu
ra das paredes. Dessa forma, você
pode variar a decoração da casa

mais vezes sem que isso pese no

orçamento.
Entre os padrõesmais procura

dos estão os desenhos florais e de

plantas, geométricos e arquítetô-

nicas. Para as paredes das salas, os
arabescos com florais são alguns
dos campeões de preferência e fa
zem uma diferença incrível na de
coração. Adesivos com desenhos
de galhos, árvores e flores também
ficam ótimos.

Além de tantas opções, algu
mas lojas também oferecem a

oportunidade de criar seus pró
prios adesivos personalizados. Os
adesivos podem ser colados em

paredes comuns, em azulejos, su
perfície demadeira e vidro.

�
O
O
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Por Fernanda Fock,
acupunturista e

naturóloga
AbraDa 100029

nalurologiajaragua.blogspot.com

Cada vez mais utilizada como medicina com

plementar, a Acupuntura pode sim beneficiar as

gestantes para aliviar sintomas incômodos du
rante a gestação e até mesmo ajudar na produ
ção do leite materno.

Utilizada hámais de cincomil anos no Orien
te, a Acupuntura vem ganhando cada vez mais

espaço no Ocidente, incluindo o Brasil. Reco
nhecida pela Organização Mundial da Saúde, é
indicada para tratamento complementar ou pre
venção de patologias e para as gestantes é uma

grande aliada contra as dores e enjoos, assim
como ajuda as mamães que estão amamentando
na produção do leite e na prevenção de inflama

ções nos seios.Além disso, a técnicamilenar é in
dicada para aliviar dores de cabeça, enxaqueca,
lombalgia, dor abdominal, ansiedade e estresse,

depressão, redução de inchaços, melhora da cir

culação, relaxamento da musculatura, entre ou

tros. É uma forma de evitar o excesso no uso dos
medicamentos durante a gravidez e, até mesmo,
prevenir o surgimento da depressão pós-parto.

A Acupuntura é uma terapia tradicional
chinesa que atua em determinados pontos do

corpo, ligados ao sistema nervoso, provocando
reações no organismo, como bloqueio da dor,
relaxamento muscular, estímulo do sistema

imunológico, entre outros. A técnica busca resta
belecer a normalidade do fluxo energético para
prevenir ou estimular o organismo a continuar
seu trabalho de curar doenças.

Um estudo divulgado no 30° EncontroAnual da
Sociedade de Medicina Materno-Fetal, em Chica

go (EUA), mostrou que aAcupuntura pode ser efi
caz tambémpara reduzir os sintomas de depressão
durante a gravidez. A pesquisa foi realizada com
150 gestantes com diagnóstico de depressão, que
foram divididas em três grupos, tratamento de

acupuntura específico para depressão, massagens
e acupuntura normal. O resultado mostrou que
63% das mulheres tratadas com acupuntura espe
cíficamelhoraram os sintomas da depressão.

Outro estudo, realizado na Faculdade de Me-

dicina de São José do Rio Preto (SP), revelou que
a aplicação das agulhas pode amenizar a azia,
comum a muitas gestantes. Durante oito sema

nas, 36 grávidas entre a 15a e 30a semana de ges
tação foram avaliadas. O resultado demonstrou

que a aplicação da Acupuntura diminui em 75%
a intensidade da azia, contra 44% das gestantes
que optaram pelo tratamento convencional. Foi
observado também melhora da qualidade do
sono e diminuição do uso de antiácidos por par
te das gestantes submetidas à técnicamilenar.

Durante o período pré-natal há diversas restri

ções terapêuticas à gestante e aAcupuntura é uma
excelente alternativa para manter o bem estar e a

saúde neste período. A terapia tradicional chinesa
é indicada durante os nove meses de gestação e no

período pós-parto. É uma terapia que não afeta o

bebê, mas há pontos que podem provocar contra

ção uterina e antecipar o parto, por isso deve ser

aplicada por um profissional qualificado e que te
nha experiência emAcupuntura pré-natal.

Após o parto, aAcupuntura ajuda a reequilibrar
as funções do organismo e a produção hormonal.
Assim como atua sobre as emoções como ansieda
de e estresse, estimula a produção de leite mater
no se necessário, e previne inflamações nos seios
como amastite, muito comum entre as lactentes.

Cuide-se! Mantenha-se saudável durante a

gestação e após ela. É um período que requer
muito do corpo da mulher e por isso é um mo

mento propício para adquirir novos hábitos sau
dáveis de vida.

l
•I ,
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Pesquisa associa gripe na gravidez
com risco de autismo para o bebê
A gripe durante a gravidez está associada com uma chance
duas vezes maior de conceber um filho autista, sugere
um estudo realizado na Dinamarca e publicado na revista
Pediatrics, editada pelaAcademiaAmericana de Pediatria.
A pesquisa, baseada em entrevistas com as mães, envolveu
96.736 crianças dinamarquesas de 8 a 14 anos nascidas entre
1997 e 2003. Deste total, apenas 1% (976) foi diagnosticado
com autismo. Mas quando os autores perguntaram às mães se

haviam sofrido algum tipo de enfermidade durante a gravidez,
o risco de ter um filho autista mais que dobrou entre as que
relataram a ocorrência de gripe. O risco até triplicou quando as

mães tiveram febre por períodos prolongados, de sete dias ou
mais de duração, antes da 32a semana de gravidez.
O uso de antibióticos também foi associado com um

aumento do risco de autismo nos bebês. "Esta relação entre

antiobiótico e autismo é algo novo e ainda não confirmado",
afirma o estudo. Os pesquisadores realizaram o estudo com
base em resultados de uma investigação realizada com
ratos que sugeriu que a ativação do sistema imunológico
materno durante a gravidez pode provocar deficiências
no desenvolvimento neuronal do feto. Os autores deixam
claro, no entanto, que os "resultados não sugerem que as

infecções leves, episódios febris, ou o uso de antibióticos
durante a gravidez são fatores de risco para o autismo."
Mesmo que tenhamos encontrado um risco aumentado de
autismo por causa da gripe e de longos períodos de febre
durante a gravidez, o estudo continua sendo especulativo.
A prevalência normal do autismo é de 0,4% da população.
Então, mesmo que o risco dobre ou triplique, ele acaba
chegando a uma prevalência de 1%. Como resultado, 99%
das mulheres que disseram ter tido gripe ou febre durante a

gravidez não terão crianças com autismo.

.

Morlalidade por diabetes sobe
3BD/D em uma década no Brasil
Dia 14 foi o Dia Mundial de Combate ao Diabetes e o

Ministério da Saúde divulgou dados que mostram um

aumento no índice de mortalidade causado pela doença.
A taxa passou de 24,,1 mortes por 100 mil habitantes,
em 2006, para 28,7 mortes por 100 mil em 2010. Desde
2000, esse índice subiu 38%. Hoje, a doença atinge 5,6%
(la população brasileira adulta - e afeta mais mulheres
do que homens. Os dados divulgados revelam que o

diabetes foi o responsável por 54 mil mortes no Brasil
em 2010, ano dos últimos dados disponíveis. O número é
muito superior ao de mortes causadas pela Aids (12 mil),
e pelos acidentes de trânsito (42 mil). Entre 2000 e 2010,
o diabetes ocasionou mais de 470 mil óbitos. Também
em 2010, o diabetes foi mencionado como causa indireta
de 68.500 mortes. São casos em que a doença agravou de
forma significativa a situação do paciente. O tabagismo, a
má-alimentação, o excesso de peso e o sedentarismo são os

principais fatores de risco para o diabetes.
Um dos focos do trabalho do ministério deve ser a população
com até três anos de escolaridade. Neste grupo foram

registradas 24 milmortes em decorrência do diabetes em
2010. "O diabetes se expressa de forma diferente de acordo
com a inclusão social e com o grau de inclusão da nossa

população", disse Padilha. O ministro destacou o fato de
74% dos portadores da doença serem identificados pela
rede pública de saúde. Emmédia, esses pacientes fazem
cinco consultas médicas por ano, um número considerado
satisfatório pelo ministro. Ele ressaltou ainda que o acesso

dessa população amedicamentos gratuitos chegou a 94%.
Em 2013, o Ministério da Saúde vai realizar uma pesquisa
nacional em parceria com o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) para identificarmelhor o perfil dos
pacientes do diabetes no país. ,
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Previsão do empo

14° 25°

Temperatura
amena

Persiste a influência da

circulação marítima no
Litoral,Vale do Itajaí
e Planalto Norte, que
mantém a nebulosidade
variável com aberturas de
sol e pancadas isoladas
de chuva, moderada a
forte, especialmente na
madrugada, manhã e noite.
Nas outras regiões, sol entre
nuvens e pancadas isoladas
de chuva com trovoadas
entre a tarde e noite.

Ensolarado Parcialmente
Nublado

oi J"
Nublado Chuvoso Trovoada Geada

Previsão de 'ventos para hoje em Jaraguá
, Direção do vento Velocidade Umidade

do vento relativa (%)
• 6h Sul-Sudoeste 3km/h 99
• 9h Sul-Sudoeste 3km/h 100
• 12h Sudoeste 6km/� 76
• 15h Leste-Sudeste 10km/h 68

5mm

90%
• 18h Leste 13km/h 67

de possibilidade
• 21 h Leste-Sudeste 9km/h 83 de chuva.

Hum.or
-,

Altura máxima
A loira ia de carona em um caminhão, quando de repente o
motorista para pouco antes de uma ponte e diz:
- Sinto muito, mas você vai ter de descer, vou ter que pegar outro caminho.
- Por quê? - quis saber ela.
- Tá vendo aquela placa ali: "Alturamáxima permitida: 6metros".
A carga do meu caminhão

- está com quase sete metros de altura.

-Ah! Só por causa disso? Pode ir tranquilo, não tem nenhum guardaporperto!

lld()kll

Preencha um quadrado
9x9 com números de 1 a 9

sem repetir números em
cada linha e cada coluna.

Também não se pode
repetir números em cada

quadrado de 3x3.

o
ara
()II
::::I
-

O
cn

• MINGUANT� 7/11

'. NOVA 13/11

• CRESCENTE 20/11

Palavras sruz

HOJE

Jaraguá do Sul
e Região

Previna-se!

/

16°(; "

1 O

CHEIA 28/11

Tábua
das marés

São Francisco do Sul
• Preamar
• 5h08: 1,6m
• 18h13: 1,2m
• Baixamar
• 8h53: O,4m
• 21,h04: O,3m
Ilaja;
• Preamar
• 3h29: 1,2m
• 15h59: O,9m
• Baixamar
• 12h38: O,5m
• 23h08: O,2m

Florianópolis
• Preamar
• 3h45: 1,1m
• 16h02: O,9m
• Baixamar
• 20h02: O,3m
• 22h58: O,3m

Imbituba
• Preamar
• 3h23: O,6m
• 14h11: O,5m
• Baixamar
• 11 h06: O,4m
• 22h32: Om

AMANHÃ
MíN: 17°C
MÁX: 24°C

DOMiNGO

MíN: 15°C
MÁX: 25°C

SEGUNDA

MíN: 17°C
MÁX: 29°C

HORIZONTAIS

VERTICAIS
1. A atriz Glória, de "Se Eu Fosse Você" I (Red.) Uma

tradicional equipe de futebol italiana
'2. A cor oficial do exército brasileiro / (Fig,) Importante

via de comunicação urbana, da qual partem muitas

ramificações
3. Prefixo: para fora / Perda / Carro de praça
4. Fracionar;' O trajeto do ponto inicial ao final de uma

viagem aérea
'

5. Mesa de cabeceira
6. Negociar / Os pontos marcados no futebol

7. O conjunto das folhas de uma planta principalmente
lenhosa I Prerrogativas, beneffcios, vantagens que a

'lei faculta a alguém
8. Jornada I (Pap.) Falta de ordem, bagunça / O Maravi

lha, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro

9. Zona Oeste! (Anat.) O conjunto dos músculos que fe

cham embaixo a bacia / O músico norte-americano

Jarreau, ihtérprete de jazz.

2

3

2 3 94. 5 6

1. Classe de vertebrados com membros anteriores modi
ficados em asas I Um quase nada

2. Odiado
3. Exposição escrita das intenções e projetos de um can

didato, um partido político etc,
4. (Psic.) Uma das divisões da personalidade humana I

Jazida de minérios
5. Correias presas aos freios do animal de montaria I

O Carioca, personagem dos desenhos animados de

Walt Disney
6. Aparelho usado como apoio para ajudar adultos com

dificuldades locomotoras 6 '"

��---+--�--�--�--�--��--�i
7. Arquipélago vulcânico grego, famoso destino turístico ,
8. (PaI. ingl.) Sistema que permite ao usuário do celular I .�

utilizar seu aparelho quando estiver fora da área de
,___-_-_-�-�-�__,__---4 i

abrangência da operadora I O meio da ... laranja 8 !
9. Magnetismo pessoal! Pasta que se espalha nas maçãs

__--_-_--�--�-�__,__---4 .�
do rosto 9 �

'"

10. Grancle rede de computadores que trocam dados e
,___--__----4--�--__--_+_____I,___---I

j
'10 &

mensagens I Aquele que perdeu parcial ou totalmente 3
a razão �

11 �
11. O atar norte-americano John, de "PUlp Fiction"

__--_-_-_+_-_-+__--_--t---t �
12. Diâmetro principal de uni corpo / Refrigerante prepa- �

12 �
raoo com água saturada de ácido carbônico .l:

13. Descargas elétricas que ocorrem na atmosfera,
1----1-__-_--+--_-_-___1--__1 "i

acompanhadas de trovões e rel�mpagos ! O compos-
'j �3 :1
�------------------------------Q

to usado para a conservação do bacalhau. 'llf '08UjJ<ld 'OI
'ô 'Upf!Q 'mlOZ '!!PI 'S 'SOl!al!O 'lllUEl:l 'L 'SI0!:) '.mSUll1l '9 'opmu-opYP:J 'S 'aoA
JS1UawBas 'Ir '!XI?l 'OlltlQ '0)(3 'e 'll!l\llllt 'ap.li'l]\ 'i: '1<1)111 'saJ!d 'l :SIIfOll!:l3f1

'lllS 'SOfll!;! '€� 'epos 'ox!j'U
'llll0/lIlJl 'll 'OPioQ 'laN 'Ol 'alil1!:l 'u '6 'Ull!;! 'lUeOl:! '9 '!u!lOjUllS"L 'lOpf!pU\;I '9
'n 'seapjll:/'S 'BU!I"! 'PJ'v 'llUIR1BoJd'l;; 'opeJ;Jalg 'Z '1J.l1 'S811'o' 'l :SrlflNOZIl:JOH
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hertons@gmail.com • twitter.com/hertonls
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Das Kulturzentrum Google bietet eine neue Form,
Geschichte zu betrachten. Auf der Seite kannman
WeItgeschichten ganz anders kennenlernen oder
recherchieren. Das Kulturzentrum hilft Kultur zu
bewahren und fõrdert sie online. Mit einem Team
von engagierten lngenieuren entwíckelt Google
Werkzeuge, die es einfach machen, Erzâhlung von
Geschichten unserer vielfãltigen kulturellen Erbes
weItweit zur Hand haben. Die Beteiligten arbeiten
mit Kuratoren, Historikern und Experten, und alle
schaffen Geschichten um jedes verfügbarenMaterial,
die dann weItweit verfügbar für jedermann sind.
DieVídeos sindwirklich ganz toll, und es lohnt sich,
mal rein zu schauen. Hier die lnternetseite: http:/ /
www.google.com/culturalinstitute/#!home

... _.

Contabilidade
Consultoria Empresarial

CRC/SC·1l0&259/0
------

Qualidade
!:",h tlt't\!.,._'.)

f1? orh"l;.J1r:"J�'1.d�Com�t.&ílGií:l
Credibilidade Confiança

gUn1z@gumz.com.brwww.gumz.com.br

(47)33114147 tlIM PARCEllA QDE DÂ &O}O. Desde- t979

AGORA
ESTAMOS TODOS

JUNTOS
rIO

Lunenâer �z..�2- C
I Grupo Lunelll

*

Lunelli �altaZ�O/.
*

rd
•

ung IDUSS sesn

Wenn man sich über kulturelle Besonderheiten
von anderen Lândernmit Freunden oder
Reisender unterhâlt, hat man sofort ein
Gesprâchsthema für Stunden.
Reist jemand nach Deutschland, wird er gleich
da beachten, dass die Deutschen demVerkehr
einen anderen Sinn geben alswir Brasilianer.
Die Strafse überqueren sie über die

.

Zebrastreifen, und nur, wenn der Puísgãnger
Signal grün ist. Man hat nicht diese verrückte

Begeisterung, diewir haben vor die Autos zu
laufen, und besonders nicht an einem Ort, wo
esnicht für den Übergang geeignet ist.
Ordnung herrscht genauso auf dem Bürgersteig.
Pufsgãnger teilen denWegmit Radfahrer, die
eine Spur nur für sich haben. Seltenwird diese
von den FuEgãngern nicht respektiert, oder
umgekehrt. Es istwirklichmerkwürdig, wie
ordentlichAutofahrer, Radler und Pufsgãngermit
dem Straísenverkehr verantwortlich umgehen.

.

Bunter Abend
.Lustbarkeit" - derAbend, an dem reine Freude und Spaís,
mit Tanz, Theater und Musik vorkommen. Am kommenden
Mittwoch, 2l. November, werden die Schüler der Schulen
von Pomerode den Abend lustígmachen. DieVeranstaltung
wurde konzipiert als einWeg, um das Ergebnis kultureller
und künstlerischer Projekte vom ganzen Iahr über, die in den
Schulen und in der frühkindlichen Bildung durchgeführt
werden, zu zeigen. Mehrere lnfos unter (47) 3387-7201 I
educacao@pomerode.sc.gov.br

Lac mit
Sagt der Chef: "Müller,
warum kommen Sie
erst jetzt zurArbeit?"
Antwortet dieser: "Weil

_

Sie gestern gesagt
haben, ich sollmeine
Zeitung gefãllígst zu
Hause lesen"
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Camillhão capota na B -280
WILLIAN FRlTZKE

Um pneu furado teria sido a causa do capotamento de um caminhão, na
manhã de ontem, na BR-280, no trevo de acesso ao bairro Nereu Ramos, em
Jaraguá do Sul. O veículo seguia em direção a Corupá, por volta das 10h,

quando o motorista, de 44 anos, precisou fazer a manobra para evitar que o

veículo caísse num barranco. Outras quatro pessoas estavam no caminhão,
e apenas uma delas teve ferimentos leves e recebeu atendimento médico. Os
Bombeirós usaram espuma para evitar que o vazamento de óleo iniciasse um

incêndio. O trâitsito ficou lento no local por pouco mais de uma hora.

Tabelionato Griesbach
Notas e Protesto

_

EDITAL DE INTIMAÇÃO
REPUBLICA FEDERATIVADO BRASIL ESTADO DE SANTA CATARfNA
Novo endereço: Rua CeI. Procópio Gomes deOliveira, 380-Centro

89251-201- JARAGUADO SUL-SC Novo Telefone/Fax: (47)3274-1700

EDI1l\LDE INTIMAÇÃO DEPROTESTO
Nos termos do artigo 15 da Lei 9.492/97, c/c o artigo 995 do código de Normas da CGI/Se, para a

devida ciência ao responsável, segue a relação de títulos apresentados a protesto nesteCartório, para
pagamento no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar desta publicação, sendo facultado o direito à sus
tação judicial de protesto e ou oferecer por escrito os motivos da sua recusa, dentro do prazo legal.
FICM:! TNTIMADOS DO PROTESTO:
Apontamento: 228511/2012 Sacado: AGNALDO RIBEIRO BORGES Endereço: RUAJOSENARWCH
2400 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89253-605 Cedente: CONEXAO C R COMERCIO DE CARTOES TE
LEFONI Sacador: - Espécie:DMI - N'Titulo: 19801EN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 255,04
- Data para pagamento: 21/1lI2012- Valor total a pagar R$333,29 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 255,04 - Juros: R$ 4,08 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 228246/2012 Sacado: BRAUUO ROBERTO GARCIADAWCHA Endereço: RUAEGI
DIO BUSARELLO 324 AP 102 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-160 Cedente: BANCO BRADESCO
SA. Sacador: - Espécie: cm - N°TItulo: 002.907.274 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 72.090,60
- Data para pagamento: 21/11/2012-Valor total a pagarR$82.286,17 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 72.090,60 - Juros: R$10.116,71 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 228244/2012 Sacado: BRUNO WPES DE SOUSA Endereço: RUAVICTOR SATLER
49 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89260-510 Cedente: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVES
TIMENTO SA Sacador: - Espécie: cr - N'Titulo: 20015831373 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$
3.854,98 - Data para pagamento: 211ll/2012- Valor total a pagar R$4.l62,56 Descrição dos valores:
Valor do título: R$ 3.854,98 - Juros: R$ 228,72 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 228333/2012 Sacado: ClASSIC PNEUMATICOS [IDA Endereço: RODOVIA BR 280
KM 69 CHICO DEPAULO, - CHICO DE PAU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89254-000 Cedente: EX
PRESSO JAVALI S A Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 0142500512 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 80,00 - Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$153,01 Descrição dos va
lores: Valor do título: R$ 80,00 - Juros: R$ 0,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10
Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 228505/2012 Sacado: ClASSIC PNEUMATICOS [IDA Endereço: ROD BR 280 KM 69
SN CHICO DE PAULA - JARAGUA DO SUL - CEP: Cedente: BRASIL SECURITIZADORA SA. Saca
dor: lNFOXRECUPERADORAECOM.IlDAEspécie: DMI - N°TItulo: 199-02 - Motivo: falta de paga
mentoValor: R$ 550,00 - Data para pagamento: 21/11/2012-Valor total a pagar R$624,26 Descrição
dos valores: Valor do título: R$ 550,00 - Juros: R$1,65 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 14,71

Apontamento: 228502/2012 Sacado: COMERCIO 2001l1DA ME Endereço: RUA 981 58 - JARAGUA
DO SUL - CEP: Cedente: IRMAOS FISCHER S/A fNDUSTRIA E COMERCIO Sacador: - Espécie:
DMI - N° TItulo; 320433/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 1.097,33 - Data para pagamento:
21/11/2012- Valor total a pagar R$1.l79,11 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 1.097,33 - Juros:
R$ 2,92 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 20,96

Apontamento: 228355/2012 Sacado: D PRA MALHAS LTDA Endereço: R. JOSE THEODORO RI
BEIRO, 1061 - ILl-IA DA FIGUEJR - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-000 Cedente: JARTEX IN
DUSTRIA TEXT l1DAEPP Sacador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 11095 - Motivo: falta de pagamento
Valor: R$ 5.880,23 - Data para pagamento: 21/11/2012-Valor total a pagar R$5.982,99 Descrição dos
valores: Valor do título: R$ 5.880,23 - Juros: R$ 29,40 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$
23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 15,46

Apontamento: 228523/2012 Sacado: DOSETEC ELETROELETRONICA fNDUS Endereço: RUAAL
FREDO DALPRA, 221, - ILHA DA FIGU - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89258-821 Cedente: EXPRES
SO JAVALI SA Sacador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 0142676312 - Motivo: falta de pagamentoValor:
R$125,oo - Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$198,94 Descrição dos valores:
Valor do título: R$125,00 - Juros: R$ 0,58 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 228517/2012 Sacado: FRANCYELLE DE MOURA Endereço: RUA PADRE HORA
CIO 20 - VILA LENZI - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-450 Cedente: ANTONIO NOVASKI Sacador:
- Espécie: NP - N° TItulo: SN - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 542,00 - Data para pagamento:
21/11/2012-Valor total a pagarR$662,27 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 542,00 - Juros: R$
43,72 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$18,65

Apontamento: 228587/2012 Sácado: JJNTRANSPORTESEXPRESS l1DA Endereço: RUAERNESTO
RUDOLFO FRITZSOHNENHOL 236 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89255-140 Cedente: TONS & CORES
INDUSTRIA E COMERCIO [IDA M Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 082/002 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 318,66 - Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$392,54
Descrição dos valores: Valor do título: R$ 318,66 - Juros: R$1,27 Emolumentos: R$11,60 - Publicação'
edital: R$ 23,10 Condução: R$23,20 - Diligência: R$14,71

Apontamento: 228486/2012 Sacado: KAROlSA LTDA ME Endereço: RUA 25 DE JUlHO 1430 - la
raguá do SuI-SC - CEP: 89259-000 Cedente: BORDOPACKER BORDADOS [IDAME Sacador: - Es
pécie: DMI - N° TItulo: 5642 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 490,20 - Data para pagamento:
21/ll/2012- Valor total a pagar R$559,36 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 490,20 - Juros: R$
1,30 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228568/2012 Sacado: KAROlSA[IDAME Endereço: RUA25 DEJUlHO 1430 - Jaraguá
do SuI-SC - CEP: 89259-000 Cedente: QUADROTEX QUADROS E ClUNDROS [IDA Sacador: - Es
pécie: DMI - N°TItulo: 565-1/1 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 290,00 - Data para pagamento:
21/11/2012- Valor total a pagar R$358,63 Descrição dos valores: .Valor do título: R$ 290,00 - Juros: R$
0,77 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228334/2012 Sacado: KRUTZSCH WCACOES DE EQUIPAMEN Endereço: JOSE
MENEGOTIJ - NOVA BRASIfl - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-190 Cedente: GRAFICA REGIS
LTDA Sacador: - Espécie: DMI- N°TItulo: 9926 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$190,00 - Data
para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$263,62 Descrição dos valores: Valor do título:
R$190,00 - Juros: R$l,01 Emolumentos: R$ lI,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20
- Diligência: R$14,71

Apontamento: 228161/2012 Sacado: MAlARAWOlTER DA COSTA Endereço: NOSSA SENHORA
APARECIDA 270 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89258-810 Cedente: BR1MADEC COMERCIO DE MA
TERIAIS ElEI'RI Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 4718/2 - Motivo: falta de pagamento Valor:
R$135,78 - Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$209,68 Descrição dos valores:
Valor do título: R$135,78 - Juros: R$ 0,54 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 228570/2012 Sacado: MARTEX fND E COM DEARTIGOS DOVEST L Endereço: RUA
URUGUAI 77 - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89251-230 Cedente: MARCHITEXMALHARIA E CONFEC
COES ITDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 2513/01 - Motivo: falta de pagamento Valor: R$
1.434,69 - Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$1.507,33 Descrição dos valores:
Valor do título: R$1.434,69 - Juros: R$ 4,78 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Con
dução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228532/2012 Sacado: METALURGICA TS fND DE ESTR MET Endereço: RUA: JOAO
FRANZNER 585 - SAO LU1S - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-640 Cedente: ACOS AMERICA
[IDA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 7377/A - Motivo: falta de pagamento Valor: R$ 83l,78
- Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$908,16 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 831,78 - Juros: R$ 2,21 Emolumentos: R$11,6O - Publicação edital: R$ 23,10 Condução: R$
23,20 - Diligência: R$16,27

Apontamento: 228535/2012 Sacado: METALURGICATS fND DE ESTR MET Endereço: RUA: JOAO
FRANZNER 585 - SAO LU1S - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-640 Cedente: ACOS AMERICA
[IDA Sacador: - Espécie: DMI- N° TItulo: 7428/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.073,43
- Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$1.149,38 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.073,43 - Juros: R$l,78 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27
---------------------------------------------------------------------------------------------------------t---------
Apontamento: 228539/2012 Sacado: METALURGICA TS IND DE ESTR MET Endereço: RUA: JOAO
FRANZNER 585 - SAO LU1S - JARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89253-640 Cedente: ACOS AMERICA
l1DA Sacador: - Espécie: DMI - N° TItulo: 7416/A - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 1.664,23
- Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$1.741,72 Descrição dos valores: Valor do
título: R$ 1.664,23 - Juros: R$ 3,32 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 16,27

Apontamento: 228239/2012 Sacado: PRlSCILA POTI Endereço: RUA MANOEL DOS SANTOS 90
- laragua do SuI-SC - CEP: Cedente: RCF lNCORPORADORALTDA Sacador: - Espécie: DMI - N°Ti
tulo: 0000000203 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$ 496,26 - Data para pagamento: 21/11/2012-
Valor total a pagarR$572,43 Descrição dos valores: Valor do título: R$ 496,26 - Juros: R$ 2,81 Emolu
mentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução; R$ 23,20 - Diligência: R$15,46

Apontamento: 228575/2012 Sacado: RESID. CONDOMINlO JARDIM DAS MEERCEDES Endereço:
RUA OSVALDO GLATS 40 - Iaraguã do SuI-SC - CEP: 89259-620 Cedente: SO BOMBAS COMERCIO
EASSISTENCIATECNICA IlDA EP Sacador: - Espécie: DMI - N°TItulo: 002.775/02 - Motivo: falta
de pagamento Valor: R$ 115,00 - Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagar R$178,47
Descrição dos valores: Valor do título: R$115,00 - Juros: R$ 0,30 Emolumentos: R$11,6O - Publicação
edital: R$ 23,10 Condução: R$ 23,20 - Diligência: R$ 5,27

Apontamento: 228353/2012 Sacado: SUNSETCHOPERIA[IDAME Endereço: RPRESIDENTEJUS
CELlNO - CENTRO - fARAGUA DO SUL-SC - CEP: 89252-050 Cedente: DIST DE ALIM SARDAGNA
ITDA Sacador: - Espécie:DMI - N°TItulo: 009474552 - Motivo: falta de pagamentoValor: R$1.246,32
- Data para pagamen to: 21/11/2012- Valor total a pagar R$1.322,07 Descrição dos valores: Valor do
título: R$1.246,32 - Juros: R$ 7,89 Emolumentos: R$11,60 - Publicação edital: R$ 23,10 Condução:
R$ 23,20 - Diligência: R$ 9,96

Apontamento: 228595/2012 Sacado: UNIQUE CONFECCOES IlDA ME Endereço: RUA GABRIEL
OESCHLER, 100 - ILHADA FIGUEIRA - Jaraguá do SuI-SC - CEP: 89252-275 Cedente: J B SERVICOS
DELAVACAO,TINGIMENTO EAC Sacador: - Espécie: DMI - N'Titulo: 0001976201- Motivo: falta de
pagamentoValor: R$ 807,83 - Data para pagamento: 21/11/2012- Valor total a pagarR$897,94 Des
crição dos valores: Valor do título: R$ 807,83 - Juros: R$ 17,50 Emolumentos: R$ 11,60 - Publicação
edital: R$23,10 Condução: R$23,20 - Diligência:R$14,71

Certifico, que este Edital de Intimação de Protesto foi publicado no jomal "OCorreio do Povd', na
data de 161ll/2012. Jaraguá do Sul (SC), 16 de novembro de 2012.

Manoel GustavoGriesbach Tabelião Substituto
Total de títulos publicados: 22

--- ------

responsabilidade
Condutorperde CNU

o motorista de um Agile fazia manobras arriscadas na rua
Alberto Spezia, naVila Nova, em Jaraguá do Sul, namadrugada
de ontem, quando foi abordado pela PolíciaMilitar. Como ele
apresentava sinais de estar alcoolizado, mas se negou a fazer o
teste do bafômetro, a PM registrou um Auto de Constatação de

Embriaguez. A carteira de habilitação (CNH) foi recolhida e o

veículo foi liberado para um-condutor habilitado.

DanteMineI

Agressão entre vizinhos
A briga entre marido e mulher, no Condomínio Dante Minel, em
Jaraguá do Sul, acabou em ameaça e agressão contra vizinhos,
na noite de quarta-feira. A PolíciaMilitar prendeu um homem,
que estava armado com uma faca e ameaçava outro morador do

condomínio: O vizinho, que teve ferimentos na barriga, contou
ainda que o suspeito atiçou o cão para que o atacasse.

PUBLICAÇÃO. tEGAl
J li I

Faça coh1o manHa a lei: Publique ernjornal de gránde'circ'ulação
o jornal O CORREtO DO POVO atende preceitos da lei 289/SA por

enquadrar-se como jornal diário de grande Circulação
local e regional. Balanços, atas, editais, demais publicações legais.

(47) 2106-1919

REPúBLICA FEDERATIVADOBRASIL- ESTADODE SANTA CATARINA
Tabelionato do Município eComarca de Guaramirim - CHRISTA lNGE lllLLEWAGNER, Interventora

Rua28 deAgosto n° 1918 - Telefone: (47) 3373-0404
Horário deFuncionamento: 8h30h às 12h e 13h30 às 18h

EDITALDE INTIMAÇÃO
Saibam todos que virem o presente edital, que foram apresentados nesta serventia os títulos abaixo relacionados, ficando
os devedores intimados a partir da publicação deste edital a os aceitar ou pagar no triduo legal (3 dias úteis), alertando-se,
desde já, quanto à possibilidade de oferecimento de resposta escrita no mesmo prazo, sob pena de, em não o fazendo, ser
lavrado e registrado o protesto correspondente, A presente publicação se deve ao fato de a(s) pessoa(s) indicada(s) para
aceitar(em), ou pagar(em) ser(em) desconhecidas, sua localização incerta, ignorada ou inacessível, ou for(em) residente(s)
ou domiciliada(s) fora daCircunscriçãoGeográfica da Serventia ou, ainda, porque ninguém se dispôs a receber a intimação
no endereço fornecido pelo apresante, tudo em conformidade com os arts. 995, 997 c/c 1023, todos do CNCGI.

Protocolo: 37420 Sacado: DANlElLE PRISCIlA BACHMANN CNPJ: 16.518.040/0001-60 Endereço: Rua 07 de Setembro nO
566, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: PARATI S/A CNPJ: 82.945.932/0001-71 Número do Título: 1584723 Es
pécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO BRADESCO SA. Data Vencimento: 18/10/2012
Valor: 287,73 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00-

Protocolo: 37722 Sacado: DIEGO CARLOS CARVALHO CNPJ: 12.108.050/0001-76 Endereço: RuaOito Bauer nO 40, Centro,
89108-000, Massaranduba Cedente: SOCCOL BARBIERI & CIAIlDA CNPJ: 89.425.615/0003-35 Número do Título: 80597-
I Espécie: Duplicata de VendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUARAMIRIM
Data Vencimento: 22110/2012 Valor: 268,61 Liquidação após a intimação: R$11,60, Condução: R$ 32,99, Diligência: R$
35,60, Edital: R$ 15,00 •

Protocolo: 36985 Sacado: DIOGO MARTINS CPF: 087.308.219-24 Endereço: Rua Fundos Sueco nO 23, Fundos Sueco,
89108-000, Massaranduba Cedente: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO CNPJ: 07.707.650/0001-
10 Número do Título: 20018440104 Espécie: Espécie de Contrato Apresentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS AS
SOCIADOS Data Vencimento: 10/04/2012 Valor: 11.370,24 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 32,99,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 36983 Sacado: JAIRARISTIDESMAlUSZENSKI CPF: 035.682.689-90 Endereço: Rua Santa Luzia nO 100, Bra
ço Direito, 89108-000, Massaranduba Cedente: BV FINANCEIRA S/A C.EI CNPJ: 01.149.953/0001-89 Número do Título:
750111443 Espécie: Cédula de Crédito Bancário por Indicação Apresentante: SERGIO SCHUIZE E ADVOGADOS ASSO
CIADOS DataVencimento: 17/0112012 Valor: 28.550,40 liquidação após a intimação: R$1l,6O, Condução: R$ 66,32, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37577 Sacado: LUIZA RAFAELAMARANGONI CPF: 076.236.999-03 Endereço: RuaAdemar Fontanelli (Apto-
03) nO 97, Amizade, 89270-000, Guararnirirn Cedente: JOAO LUIZ ROSADE BEM CPF: 097.068.449-53 Número do Títu
lo: 03007120243 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil Apresentante: CAIXA ECONOMICA FEDERAL DataVencimento:
15/10/2012 Valor: 113,49 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20, Edital: R$15,00

Protocolo: 37782 Sacado: MARIASALEIE ERTHALBORGESME CNPJ: 07.517.622/0001-30 Endereço: Rua São PedroApos
tolo nO 76, Caixa D'Agua, 89270-000, Guaramirirn Cedente: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA CNPJ:
92.702.067/0001-96Número do Título: 65548 Espécie: Duplicata deVendaMercantil por Indicação Apresentante: BANCO
BRADESCO SA DataVencimento: 24/10/2012 Valor: 172,78 liquidação após a intimação: R$1l,6O, Condução: R$ 22,76,
Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00

Protocolo: 37590 Sacado: MElALURGICATEMUCO ITDA CNPJ: 07.357.078/0001-07 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges,
CX P 17 n° s/n, Brüderthal, 89270-000, Guaramirím Cedente: LINDE GASES ITDA CNPJ: 60.619.202/0001-48 Número do
Título: 1913126301 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVenci
mento: 15/10/2012 Valor: 2.206,47 liquidação após a intimação: R$11,6O, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital:
R$15,00

.

Protocolo: 37591 Endereço: Rua Olimpio Jose Borges, CXP 17 nO s/n, Brüderthal, 89270-000, Guararnirirn Cedente: LINDE
GASES ITDA CNPJ: 60.619.202/0001-48 Número do Título: 1913129801 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi
cação Apresentante: !TAU UNIBANCO SA DataVencimento: 17/10/2012 Valor: 2.723,91 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$15,00
Protocolo: 37841 Endereço: RuaOlimpio Jose Borges, CXP 17 n° s/n, Brüderthal, 89270-000, Guaramirim Cedente: LINDE
GASES LIDA CNPJ: 60.619.202/0001-48 Número do Título: 1913139601 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indi
cação Apresentante: !TAUUNIBANCO SA BataVencimento: 22110/2012 Valor: 2.379,93 liquidação após a intimação: R$
11,60, Condução: R$ 18,31, Diligência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37575 Sacado: PAULO RAFAEL DOS SANTOS CPF: 052.453.839-50 Endereço: Rua Henrique GuilhermeWolf
nO 222, Ce�tro, 89270-000, Guaramirim Cedente: ASSOCIAÇÃO XITAO TEAM DEVALE TUDO CNPJ: 10.657.680/0001-74
Número doTítulo: 2012/134/03 Espécie: Duplicata deVendaMercantilApresentante: CAIXAECONOMICAFEDERALData
Vencimento: 10/10/2012 Valor: 105,00 Liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$ 15,00

Protocolo: 37956 Sacado: RENiITAJOCENI RODRIGUES CPF: 085.311.739-06 Endereço: RuaRodolfo Aquilino Buzzi nO
113, Avaí, 89270-000, Guaramirirn Cedente: INTERFACE PROPAGANDA ITDA ME CNPJ: 15.671.333/0001-10 Número do
Título: 19 Espécie: Duplicata de Venda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA. Data
Vencimento: 07/10/2012 Valor: 400,00 liquidação após a intimação: R$ 11,60, Condução: R$ 5,00, Diligência: R$ 23,20,
Edital: R$15,00

Protocolo: 37620 Sacado: SPODEK CONFECCOES IlDA EPP CNPJ: 05.770.868/0001-94 Endereço: Rodovia Victor Bra
morski n° 581, Centro, 89108-000, Massaranduba Cedente: SfLMAQ S/A CNPJ: 79.922.639/0001-84 Número do Título:
88947'001 Espécie: Duplicata deVenda Mercantil por Indicação Apresentante: BANCO DO BRASIL SA - AGENCIA GUA
RAMIRlM DataVencimento: 25/10/2012 Valor: 1.500,00 liquidação após a intimação: R$1l,60, Condução: R$ 32,99, Dili
gência: R$ 35,60, Edital: R$ 15,00
Guaramirirn, 16 de novembro de 2012.

CHRISTA lNGE I-ill1..EWAGNER, Interventora
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SegundaDivisão
abre a fase semifinal

Competição vale vaga na Primeira Divisão

em 2013, caso ela realmente aconteça

,ARAGUÁ DO SUL
................................................................. " ,.,

Henrique Porto

OCampeonato Regional da

Segunda Divisão abre sua

fase semifinal neste sábado, dia
17. Avançam para a decisão as

equipes que somarem o maior
número de pontos nos jogos de
ida e volta.

Caso os times terminem

empatados na pontuação, vale
como critério de desempate
o saldo de gols. Persistindo a

igualdade, a decisão das vagas
será nos pênaltis, assim como

ocorreu em dois jogos das

quartas de finais.
Por coincidência, todas as

equipes classificadas para a

fase semifinal disputaram o

Grupo B na primeira fase. Por
este motivo, já se enfrentaram
em uma ocasião.

O Flamengo B fechou a fase
inicial na frente, somando 10

pontos. O atual campeão Ope
rário/Rotabela/Sipar foi o se

gundo, com sete. Tanto Tecno

pan/Belmec, quanto Vidraçaria
Barrabaxo somaram 4 pontos.

Nas semifinais, a Tecnopan
encara o Flamengo B, enquan
to o Barrabaxo pega o Operário.

O estádio João Marcatto
recebe o encontro entre Bar
rabaxo e Operário, a partir das .

15h30. Na primeira fase, o Ope
rário levou a melhor, vencendo
por 3 aO .

No mesmo horário, mas no

campo da Vila Lalau, a Tecno

pan recebe o Flamengo. Na pri
meira fase, o rubro negro levou
a melhor, vencendo por 1 aO.

A competição é promovida
pela Liga Jaraguaense de Fu
tebol (LJaF) e vale vaga na Pri
meira Divisão de 2013, caso ela
ocorra.

Jogos serão no João
Marcatto e na Vila

Lalau, com início
às 15h30.

Futsal de base

SubISmasculino na final do Estadual
O futsal de base de Jaraguá

do Sul comemora a classifi

cação para mais uma final de

Campeonato Catarinense. Des
ta vez que chegou lá foi a equipe
subIS masculina, com direito a

melhor campanha entre os 35

participantes da competição.
O returno do quadrangular

final foi realizado em Iaraguá
do Sul, entre quarta-feira e on

tem, na Arena Jaraguá. Dian
te da torcida, os comandados

de Luís Dalprá somaram mais
duas vitórias e uma derrota. No
total, os jaraguaenses realiza
ram 27 jogos até aqui, dos quais
venceram 19, empataram 2 e

foram superados em 6 ocasiões.
No quadrangular final, o Co

légio Evangélico/FME terá pela
frente Figueirense, Lages e Luís
Alves, dono da segunda melhor
campanha entre os finalistas.
Por este motivo, a vizinha cida
de sedia o turno da fase final,

enquanto Jaraguá do Sul será
sede do returno.

Quem também joga atrás
de uma vaga no quadrangular
final do Estadual é a equipe
sub 17 masculina, comandada

por Augustinho Ferrari. Os ga
rotos jogaram na noite de on

tem e voltam à quadra hoje, em
duas ocasiões, para confirmar a
passagem para a decisão. Os jo
gos estão sendo realizados em

Blumenau.

IRIANE PORTO/AVANTE!

REENCONTRO Jaraguá e Figueirense voltam a jogar no quadrãnguJar Cmal

D,tJII,J?lZ,A Equipe do Barrabaxo precisa jogar para
derrubar o Operário, atual campeão da Segundona

Trinta anos

da conquista
A Sociedade Sport Clube

Santo Antônio comemorou

ontem, com churrasco e fute
bol, os 30 anos da conquista
do 4° Campeonato Varzeano,
em 1982. Na final, realizada
no João Marcatto, venceram
o Estofados Krause por 1 a O,
com um gol na prorrogação
(O a O no tempo normal). Na
época, a competição era co

nhecida porVarjão.

Juventus

Corrida atrás
de sócios

O Iuventus iniciou a cor

rida atrás de sócios para a

temporada de 2013. O tor

cedor que aderir à iniciativa
poderá assistir aos jogos na
arquibancada coberta ou

nas cadeiras, dependendo
do plano contratado. Infor

mações quanto aos valo
res podem ser obtidas com

Claudemir, no. (47) 9958-
5317 ou pelo email socios@

juventusjaragua.com.br.

c

Futsal segue
com chance
O futsalmasculino de Iara

guá do Sul segue com chances
de ouro nos 52° Jogos Abertos
de Santa Catarina. Ontem, em
Caçador, a equipe de Sergio
Lacerda passou por Floria

nópolis, de virada, por 4 a 2.

Assim, a CSM acumula dois

empates e uma vitória na

competição. mas não depen
de apenas de suas forças para
chegar ao título.

Corupá
xv leva O

Varzeano
O futebol de Corupá co

nheceu seu campeão no

último domingo. E teve no

vidade. Pela primeira vez a

tradicional Sociedade ,xv de
Novembro levantou o título
do Campeonato Varzeano,
na décima primeira edição
do evento. A final, contra o

Isabel foi vencida por 2 a O. O
Isabel não levou o título, mas
teve o artilheiro e a defesa
menos vazada.
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Aaventura da Fiel em busca do bi
Nunca tantos

torcedores saíram
do Brasil para
acompanhar
uma competição

JARAGUÁ DO SUL

Agência Avante!

OCorinthians iniciou a tem

porada com a ideia fixa no

primeiro título da Libertadores.
Foi difícil, mas o time do Parque

_ São Jorge conquistou e modi
ficou o seu planejamento para
o segundo semestre de 2012. O
Brasileirão poderia servir como

a luta pelo hexa, mas está sendo
utilizado como pré-temporada
de "luxo" para o Mundial. Ad
versários vão surgir nas fases

eliminatórias, mas a expecta
tiva é por uma final entre Co
rinthians (campeão da Liber

tadores) e Chelsea (campeão
da Champions League). Muitos

não sabem, mas os Alvinegros
de São Paulo já enfrentaram os

Blues de Londres. Em 1929, os
times ficaram no empate em 4

a 4, em amistoso realizado no

Parque Antártica, na capital
paulista. Curiosamente, o jogo
foi realizado no dia 4 de julho,
sendo após 83 anos a data da

primeira Libertadores da histó
ria do Corinthians.

O tempo passou, o Chelsea
evoluiu economicamente e se

tornou uma potência europeia.
Com diversos títulos de renome,
o Coringão possui a segunda
maior torcida do país. O presi
dente, Mario Gobbi, acredita na
consolidação damarca do clube

. no exterior. "Esta émais uma va
liosa chance de consolidarmos a
marca do Corinthians fora do
Brasil. Vamos buscar o título
Mundial. A Fiel vai transformar
o Japão", afirmou. A expectativa
é que 15 mil torcedores se des

loquem até a cidade de Tóquio
para apoiar o Corinthians rumo
ao bicampeonatomundial.

NELSON ANTOINE/FOTO ARENA

1

OUTRO LADO DO MUNDO Cerca de 15 mil torcedores devem ir ao Japão
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